Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko

8. Warunki formalne do przyjęcia do klasy / oddziału / sportowego:
1)

bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza w zakresie
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież

Podstawa prawna:

2)

pisemna zgoda rodziców

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3)

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy
dla danego sportu

w Zespole Szkół w Woli
w roku szkolnym 2016/2017

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i poszczególnych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
9. Terminy rekrutacji:
• Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów
do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół
podstawowych dla dorosłych…na rok szkolny 2016/2017
• Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 stycznia 2016r.w sprawie: określenia kryteriów oraz przyznania
określonej liczby punktów kryteriom i określenia dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu
rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Miedźna a zamieszkałych poza obwodem szkoły.

1. Do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli przyjmowani są z urzędu absolwenci szkoły podstawowej
zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców
( prawnych opiekunów).
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) pod
warunkiem , że szkoła posiada wolne miejsca, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Kandydaci do klasy sportowej w Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Woli / zarówno z obwodu szkoły jak i spoza
obwodu szkoły / będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 4
4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Gminy Miedźna :

. - od 6 maja 2016 do 10 czerwca 2016 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum
- od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016 r. uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po 6. klasie szkoły podstawowej
- 15 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
- od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile wcześniej złożono kopie
w/w dokumentów
- 22 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nie przyjętych
10. W sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji w terminach określonych przez kuratora oświaty nadal są wolne miejsca w
oddziałach, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym przeprowadza postępowanie uzupełniające, które
powinno być zakończone do końca sierpnia.
11. W terminach określonych ustawie o systemie oświaty: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
12. Druki zgłoszenia dla kandydatów z obwodu oraz wniosku o przyjęcie do gimnazjum dla kandydatów spoza obwodu
gimnazjum do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zswola.eu

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające
kryterium

1.

Wynik sprawdzianu po szóstej klasie
szkoły podstawowej.

Max. 50 pkt., w tym : j. polski do
20 pkt., matematyka do 20 pkt., j.
obcy do 10 pkt.

Zaświadczenie wydane przez
OKE lub zaświadczenie
dyrektora szkoły

2.

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem

20

Świadectwo szkolne

3.

Szkoła, do której kandydat składa wniosek,
znajduje się bliżej miejsca zamieszkania

10

Oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego kandydata

KONTAKT:
tel. 32 211 – 96-10
Adres: ul. Górnicza 47 43-225 Wola
Strona internetowa szkoły: www. zswola.eu

niż jego szkoła obwodowa
4.

Kandydat uczęszczał do szkoły
podstawowej na terenie gminy

15

Świadectwo szkolne

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego
gimnazjum

10

Oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego

6.

Kandydat uczęszczał do oddziału
sportowego na terenie gminy

10

Zaświadczenie dyrektora
szkoły

5. W przypadku kandydatów zwolnionych ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
liczbę punktów przyznaje się na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. par.9
6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8
jest przyjmowany w pierwszej kolejności.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum wymagane są następujące dokumenty:
1)

wniosek o przyjęcie do Gimnazjum

2)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3)

zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu

4)

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub zaświadczenie laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

5)

oświadczenia rodziców i zaświadczenia dyrektora szkoły podstawowej zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie 4

6)

orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej / oddział sportowy/

