
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach

PROCEDURA  NABORU

na rok szkolny 2016/2017

I  Informacje ogólne

§1.  Procedura  określa  zasady  naboru  uczniów  do  klas  pierwszych  Gimnazjum  im.  Noblistów

Polskich w Ornontowicach na rok szkolny 2016/2017.

§2.  Do  klas  pierwszych  przyjmowani  są  uczniowie  po  przeprowadzeniu  postępowania

rekrutacyjnego.

§3. O przyjęciu do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

§4. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia złożonego

przez rodziców do dyrektora szkoły.

§5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata zamieszkałego poza

obwodem  szkoły  złożony  do  dyrektora  szkoły  w  sytuacji  gdy  szkła  dysponuje  wolnymi

miejscami.

§6.  Laureaci  lub  finaliści  ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie

z  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  22  ust.  2  pkt  8  Ustawy  o  systemie  oświaty,

przyjmowani są w pierwszej kolejności.

§7. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej.

§8.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz

metod  opiekuńczo-wychowawczych  rodzic  dziecka  przekazuje  dyrektorowi  szkoły  uznane

przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym

dziecka.

§9.  Wnioski  o  przyjecie  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  o przyjęcie  do

gimnazjum rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

§10.  W przypadku  gdy kilku  uczniów  uzyskało  tę  samą  ilość  punktów,  o  przyjęciu  do  klasy

decyduje wyższa średnia ocen ze świadectwa po szóstej klasie szkoły podstawowej.
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II  Zgłoszenie

§11.  W terminie  od  6  maja  2016r.  do  10  czerwca  2016r. rodzice  kandydata  zamieszkałego

w obwodzie  szkoły  składają  zgłoszenie  ucznia  do  gimnazjum  w  sekretariacie  szkoły

(zgłoszenie dostępne na stronie www.ornontowice.edu.pl lub w sekretariacie gimnazjum).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm,

- podpisaną, białą teczkę tekturową.

§12. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. należy dostarczyć:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

§13. Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły nastąpi 15 lipca 2016r.

III Wniosek

§14.  Wniosek  o  przyjęcie  do  szkoły  może  być  złożony  do  nie  więcej  niż  trzech  wybranych

publicznych gimnazjów. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od

najbardziej do najmniej preferowanych.

§15. W terminie od 6 maja 2016r. do 10 czerwca 2016r. rodzice kandydata zamieszkałego poza

obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum w sekretariacie szkoły

(wniosek  dostępny  na  stronie  www.ornontowice.edu.pl  lub  w  sekretariacie  gimnazjum).

Do wniosku należy dołączyć:

a) podpisaną, białą teczkę tekturową,

b) zaświadczenie  o  uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  ogólnopolskiej  olimpiady

przedmiotowej  lub  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub

ponadwojewódzkim, o którym mowa w §6, (jeśli dotyczy)

c) istotne  informacje  o  stanie  zdrowia  kandydata,  stosowanej  diecie  i  stopniu  rozwoju

psychofizycznego  dziecka  -  w  celu  zapewnienia  dziecku  podczas  pobytu  w  szkole

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. (jeśli dotyczy)
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§16. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. należy dostarczyć:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

§17.  15  lipca  2016r.  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych,

§18. od 15 lipca do 20 lipca 2016r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

Dostarczenie do szkoły:

- oryginału świadectwa,

- oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

- dwóch podpisanych zdjęcia legitymacyjnych o wymiarach 35x45 mm.

§19. Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły nastąpi 22 lipca 2016r.

IV Postępowanie uzupełniające dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

(w przypadku wolnych miejsc w klasach pierwszych)

§20. W terminie  od 22 lipca 2016r. do 27 lipca 2016r. rodzice kandydata zamieszkałego poza

obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum w sekretariacie szkoły

(wniosek  dostępny  na  stronie  www.ornontowice.edu.pl  lub  w  sekretariacie  gimnazjum).

Do wniosku należy dołączyć:

a) podpisaną, białą teczkę tekturową,

b) zaświadczenie  o  uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  ogólnopolskiej  olimpiady

przedmiotowej  lub  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub

ponadwojewódzkim, o którym mowa w §6, (jeśli dotyczy)

c) istotne  informacje  o  stanie  zdrowia  kandydata,  stosowanej  diecie  i  stopniu  rozwoju

psychofizycznego  dziecka  -  w  celu  zapewnienia  dziecku  podczas  pobytu  w  szkole

odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, (jeśli dotyczy)

d) oryginał świadectwa,

e) oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

f) dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm.
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§21.  18 sierpnia 2016r.  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych,

§22. od 18 sierpnia do 22 sierpnia 2016r. potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia.

§23. Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły nastąpi do 31 sierpnia 2016r.

V Kryteria przyjmowania kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

§24. Uchwała Rady Gminy Ornontowice określa następujące kryteria rekrutacji dla kandydatów

zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Lp. Kryterium Punkty
Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium

1.
Zadeklarowanie zamieszkania dziecka w obwodzie 
szkoły, w tym roku szkolnym, którego dotyczy 
rekrutacja

10

Oświadczenie
rodziców/prawnych

opiekunów o zamiarze
zamieszkania

2.
Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu 
przedmiotowego organizowanego przez Kuratora 
Oświaty

8 Zaświadczenie lub dyplom

3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 Świadectwo szkolne

4.

Rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni na 
terenie Gminy Ornontowice lub w firmie, której 
siedziba znajduje się na terenie Gminy Ornontowice 
i rozlicza podatek w Urzędzie Skarbowym 
w Mikołowie.

4
Oświadczenie

rodziców/prawnych
opiekunów

5.
Wcześniejsze realizowanie przez dziecko obowiązku 
szkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez 
Gminę Ornontowice.

2 Świadectwo szkolne

Ornontowice, 29.02.2016r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miejscowość i data Podpis
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