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ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM
W TARNAWIE DOLNEJ
na rok szkolny 2016/2017
Podstawy prawne

Zasady przyjęć do gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o
zapisy:






ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu
przeliczania na
punkty
poszczególnych
kryteriów
uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z
2015 r. poz. 1942),
Zarządzenie nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2016/2017

Do klas I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przyjmuje się kandydatów posiadających
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Do gimnazjum kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek
rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do
klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zasady rekrutacji
1.

Kandydaci zamieszkujący poza obwodem gimnazjum przyjmowani są po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeśli szkoła posiada wolne miejsca,
na podstawie wniosku
złożonego przez rodzica lub pełnoletniego
kandydata. Wnioski można odebrać w sekretariacie szkoły.

2.

O przyjęciu kandydata do gimnazjum w trakcie roku szkolnego
dyrektor.

3.

Laureat lub finalista
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
organizowanym przyjmowani są w pierwszej kolejności (zgodnie z art. 20d ust. 1. i z
art. 20d ust. 2 ).

4.

Wniosek zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel kandydata w przypadku braku

decyduje

5.

pesela serie i numer paszportu lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość,
imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców
i kandydata, adres poczty
elektronicznej i numeru telefonu rodziców
kandydata,kolejność
wybranych gimnazjów od najbardziej do najmniej
preferowanych.
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w ustawie o systemie
oświaty, rozporządzeniu MEN w sprawie przeliczania na poszczególne punkty (…)
oraz Zarządzenia Nr 5/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty, oświadczenia oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6
ustawy o systemie oświaty).
 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia
danego kryterium.
 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
składają potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany poprzez złożenie w nim oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej.

6.

Kandydat zamieszkujący poza obwodem może złożyć wniosek maksymalnie do trzech
gimnazjów.

7.

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną w składzie pięciu nauczycieli,
s pośród których powołuje
przewodniczącego. Dyrektor nie wchodzi w skład komisji rekrutacyjnej.

8.

Komisja ustala wyniki i podaje je do wiadomości publicznej. Wyniki podawane są na
dwóch listach: lista przyjętych i lista nieprzyjętych. Na listach podane są nazwiska
i imiona w kolejności alfabetycznej oraz minimalna liczba punktów,
która uprawniała do przyjęcia. Komisja sporządza protokół. Listę podpisuje
przewodniczący komisji rekrutacyjnej z datą podania do publicznej wiadomości. Lista
umieszczona jest w gablocie na korytarzu szkolnym.

9.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
nieprzyjętych do gimnazjum, rodzic kandydata
może zwrócić się do
przewodniczącego z wnioskiem o uzasadnienie nieprzyjęcia kandydata.

10. Przewodniczący uzasadnia decyzję w ciągu 5 dni od złożenia wniosku przez
rodzica.
11. Rodzic może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.
13. Po rozpatrzeniu odwołania przez dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
14. Zasady rekrutacji uczniów zamieszkujących poza obwodem gimnazjum.

1) Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę
punktów obliczonych algorytmem:
Liczba punktów = S+P1+P2+P3+P4+P5+D, gdzie:
S – liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie (max. 40),
P1 – ocena z języka polskiego,
P2 – ocena z języka obcego,
P3 – ocena z historii,
P4 – ocena z matematyki,
P5 – ocena z przyrody,
D – punkty za dodatkowe osiągnięcia – max. 10.
2) Liczbę punktów dodatkowych „D” ustala się w oparciu o kryteria, określone w/w
rozporządzeniami
3) Jeżeli kandydat do gimnazjum został zwolniony z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu (na podstawie odrębnych przepisów) liczbę punktów „S” oblicza się
mnożąc średnią ocenę ucznia, obliczoną ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, przez 40/6.
4) Kryteria oraz zasady rekrutacji podawane są do wiadomości kandydatom na
6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
5) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 oraz:
- posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej lub gimnazjum, do których
składany jest wniosek – 5pkt
- zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców kandydata u pracodawcy mającego siedzibę
w obwodzie szkoły – 3 pkt
- posiadanie przez kandydata członka rodziny zamieszkałego w obwodzie lub gimnazjum, do
którego przeprowadzana jest rekrutacja – 2 pkt.

Zasady przyjęć kandydatów do oddziału sportowego
Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
 posiadają 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, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia
Uwaga
Orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby
sprawności fizycznej.
 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu,
w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym
oddziale,
 w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –
brane są pod uwagę
łącznie następujące kryteria:

1) wyniki sprawdzianu;
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego
miejsca
nagrodzonego
lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane
są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
15. Dyrektor gimnazjum uwzględniając Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w Rzeszowie ustala dokładne terminy związane z rekrutacją.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
Po uwzględnieniu Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 21.03.2016 r.

Lp.

Rodzaj czynności

1

2

1

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym*
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej, o których mowa w art.
20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
3

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
4

25.04 - 28.06.2016 r.
21-22.07.2016 r.
1

25.04 - 16.05.2016 r.

19 – 29.05.2016 r.

23-25.07.2016 r.

*

Po zakończeniu terminu składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, przewodniczący komisji
rekrutacyjnej może podjąć czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t. ze zm).

1

Dotyczy szkół: gimnazjum sportowe, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum ogólnodostępne
z oddziałem sportowym, gimnazjum dwujęzyczne oraz gimnazjum ogólnodostępne z oddziałem dwujęzycznym lub
oddziałem międzynarodowym.

3

6

7

8

9

10

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki
prób sprawności fizycznej, o
których mowa w art. 20h ust. 1
pkt 3 i ust. 4 ustawy
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo
kończenia szkoły podstawowej
oraz 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 przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1
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 06.06.2016 r.

26.07.2016 r.
do godz. 1000

24 - 28.06.2016 r.

29.06 - 30.06.2016 r.

27.07.2016 r.

15.07.2016 r.

17.08.2016 r.

do godz. 1000

do godz. 1000

15-19.07.2016 r.

17-18.08.2016 r.

20.07.2016 r.

19.08.2016 r.

