Regulamin rekrutacji do Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Parkowie
na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie: art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.
Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i 2 oraz
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.
1515 z późn.zm. ) oraz Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół
na rok szkolny 2016/2017, uchwały nr XXI/201/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27
stycznia 2016 r. oraz Zarządzenia nr OR.0050.1.34.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 lutego
2016 r.
1.Do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje się z urzędu absolwentów szkoły podstawowej
zamieszkałych w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór).
2. Absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem przyjmuje się do klasy
pierwszej na wniosek rodziców(wzór) w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
4. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego przez Gminę Rogoźno wraz
z odpowiadającą im liczbą punktów:
Liczba
L.p.

Kryterium:

punktów:
średnia ocen
na
Średnia ocen na świadectwie
1
świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
pomnożona
przez 10
Rodzeństwo realizuje obowiązek
2
nauki w danej placówce.
Kandydat zamieszkały w
obwodzie sąsiadującym
3
bezpośrednio z obwodem danej
placówki.
Kontynuacja nauki w danej
4
placówce po realizacji

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów:
Potwierdzona przez dyrektora szkoły
podstawowej kopia świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej przez
kandydata

8

Oświadczenie rodziców
potwierdzające realizację obowiązku
nauki ich dzieci/dziecka w danej
placówce.

7

Oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania.

6

Oświadczenie rodziców o miejscu
realizacji obowiązku szkolnego ich

obowiązku szkolnego w szkole
podstawowej.
5

Kandydat posiada orzeczenie o
niepełnosprawności.

Rodzic samotnie wychowuje
dziecko.
Miejsce pracy rodziców/rodzica
7 znajduje się w pobliżu danej
szkoły.
6

dzieci/dziecka.

5
4
1

Kserokopia dokumentu
potwierdzającego orzeczenie
o niepełnosprawności.
Oświadczenie rodzica o samotnym
wychowywaniu dziecka.
Oświadczenie rodziców/rodzica o ich
miejscu pracy zawodowej.

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.
6. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa
Wielkopolski Kurator Oświaty
Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.
od 4 maja 2016 r.
do 18 maja 2016 r.
do gimnazjów
przeprowadzających
próby sprawności
fizycznej lub
sprawdzian
predyspozycji
językowych

2.
3.
4.

5.

6.

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej
Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej lub sprawdzianu
predyspozycji językowych
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach
sprawdzaniu
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjów i dokumentów

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 25 lipca 2016 r.
do 26 lipca 2016 r.

od 20 maja 2016 r.
do 25 maja 2016 r.

od 27 lipca 2016 r.
do 28 lipca 2016 r.

do 2 czerwca 2016 r.

29 lipca 2016 r.

od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

do 1 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
7.

8.

9.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia
o wynikach sprawdzaniu, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do gimnazjum
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 18 sierpnia 2016 r.
do 18 lipca 2016 r.

(jeden dzień
po rozpatrzeniu odwołania
od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej; termin
wynika z art. 20zc ustawy
o systemie oświaty)

do 20 lipca 2016 r.

do 22 sierpnia 2016 r.

do 22 lipca 2016 r.

do 24 sierpnia 2016 r.

