
Zasady przeprowadzania rekrutacji
do Gimnazjum w Dębowcu
na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

I. Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Dębowcu

1. Do  Gimnazjum  w  Dębowcu  przyjmowani  są  wszyscy  kandydaci  do  klasy  pierwszej
zamieszkali  w  obwodzie  szkoły  z  urzędu  na  podstawie  zgłoszenia  rodziców  uczniów
(załącznik nr 1- zgłoszenie).

2. Warunkiem przyjęcia kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły jest:
▪ złożenie pisemnego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) - termin złożenia

do 14 kwietnia 2015 r.,
▪ złożenie  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz  zaświadczenia  OKE

o wynikach sprawdzianu - termin do 30 czerwca 2015 r.
Do zgłoszenia (do 30 czerwca 2015 r.) należy dołączyć:

▪ wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 3)
▪ kartę zdrowia,
▪ 1 zdjęcie legitymacyjne.

II. Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w Dębowcu

1. Do Gimnazjum w Dębowcu mogą być przyjęci do klasy pierwszej uczniowie zamieszkali
poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy nadal gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami)
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Warunkiem przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest:
▪ złożenie pisemnego wniosku (załącznik nr 2),
▪ złożenie  potwierdzonej  kserokopii:  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz

zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.
Do wniosku należy dołączyć:

▪ wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 3),
▪ kartę zdrowia,
▪ 1 zdjęcie legitymacyjne.

3. Kandydaci  spoza  obwodu  podlegają  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  następującym
kryterium:
a) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
b) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej,
c) szczególne  osiągnięcia  ucznia  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły

podstawowej.
4. Przyznawanie punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia

uczniów:
a) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (średnia ocen x 10),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.
c) liczba punktów zewnętrznego sprawdzianu podana na zaświadczeniu OKE (przeliczenie

na punkty – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent),
d) inne  osiągnięcia:  uzyskanie  tytułu  finalisty  w  wojewódzkim  konkursie

interdyscyplinarnym – 10 pkt.
e) szczególne  osiągnięcia  –  w  konkursach  artystycznych  i  sportowych  lub  innych

konkursach,  co najmniej  na  szczeblu  powiatowym  wymienione  na  świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej – max 5 pkt.



5. Laureaci  konkursów  interdyscyplinarnych  organizowanych  przez  Śląskiego  Kuratora
Oświaty  oraz  laureaci  konkursów  organizowanych  przez  kuratorów  oświaty  w  innych
województwach,  których  program  obejmuje  w  całości  lub  poszerza  treści  podstawy
programowej, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów podanych
w poprzednich punktach.

6. Nie przyjmuje się do gimnazjum kandydata mieszkającego poza obwodem, który uzyskał
w klasie szóstej  nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania albo poza szkołą wszedł
w konflikt z prawem.

7. Uczniowie  są  przyjmowani  do  gimnazjum  w  kolejności  zgodnej  z  sumą  punktów
do dostępnych miejsc dla kandydatów.

8. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo mają:
▪ kandydaci, którzy uczęszczali do szkół podstawowych z terenu Gminy Dębowiec,
▪ kandydaci, których rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do Gimnazjum w Dębowcu.

9. O przydziale punktów decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
10. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji dla uczniów spoza obwodu:

termin działanie

od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r. składanie przez rodziców wniosków kandydata 
zamieszkałego poza obwodem – wraz z dokumentacją

do  30  czerwca  2015  r. do  godz.
15.00

dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu

2 lipca 2015 r. godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 6 lipca 2015 r. godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

7 lipca 2015 r. godz. 15.00 podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum

11. Procedury odwoławcze:
a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów  nieprzyjętych  rodzic  kandydata  lub  prawny  opiekun  może  wystąpić
do komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły,

b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub prawnego opiekuna z wnioskiem,

c) rodzic  kandydata  lub  prawny  opiekun  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie
do rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania
uzasadnienia,

d) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.

12. Jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  szkoła  dysponuje  wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć
się do końca sierpnia 2015 r.

Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu
mgr Felicja Dudzińska
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