Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
Ujazd Górny 49; 55-340 Udanin
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr G.02.021.2.2016

Regulamin rekrutacji uczniów
do Gimnazjum im Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
w roku szkolnym 2016/2017

§1

Terminarz rekrutacji do gimnazjum:
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj czynności

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach sprawdzianu.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do gimnazjum i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

od 1 do 23
czerwca 2016r.

Od 21 do 22 lipca
2016r.

od 24 do 28
czerwca 2016r.

do 30 czerwca
2016r.

do 28 lipca 2016r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
Ujazd Górny 49; 55-340 Udanin
Tel./fax 76/87 40 279 e-mail sekretujazd@op.pl
www.gimujazd.pl

4.

5.

6.

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy.
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
sprawdzianu, 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 15 lipca 2016r.

17 sierpnia 2016r.

18 i 19 lipca
2016r.

18 i 19 sierpnia
2016r.

Do 20 lipca 2016r.

22 sierpnia 2016r.

§2
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół
podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum – z urzędu, na
podstawie:
a. karty zapisu ucznia (załącznik nr 1)
b. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
c. zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego w szkole podstawowej (oryginał),

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
Ujazd Górny 49; 55-340 Udanin
Tel./fax 76/87 40 279 e-mail sekretujazd@op.pl
www.gimujazd.pl
2.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół
podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem
gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje
gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc na
podstawie poniższych kryteriów:
a. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
b. uzyskanie wysokiego wyniku ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej,
c. uzyskanie najwyższych ocen z przedmiotów ogólnokształcących,
d. uzyskanie najwyższych ocen z zachowania,
e. wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub
sportowych.

§3
Dyrektor gimnazjum decyduje:
a. o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum,
b. o przyjęciu do pierwszej klasy, w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy.
§4
1. Zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną powołaną przez
dyrektora szkoły.
2. Kryteriami tworzenia zespołów klas pierwszych są:
a. wyrównanie szans edukacyjnych,
b. wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych,
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c. wyrównana liczba dziewcząt i chłopców,
d. miejsce zamieszkania uczniów
3. Zmiany w przydziale uczniów do poszczególnych zespołów klasowych są
możliwe na pisemny wniosek rodziców złożony do 25 lipca 2016r. w przypadku,
gdy równoległa klasa dysponuje wolnymi miejscami

Dorota Byra
Dyrektor szkoły

