REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM
W GĄSOCINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zmianami), 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 2015r, poz. 1942) oraz Ustawą z
dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Dz. U. z
2016r., poz. 35), załącznika do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia
2016r. oraz załącznika Nr 3 do zarządzenia wójta Gminy Sońsk Nr 2/2016 z dnia 21.01.2016r. :
1. Do klasy pierwszej gimnazjum w Gąsocinie, któremu ustalono obwód, dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców i po złożeniu
wypełnionego kwestionariusza (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły, lub wydruk w
sekretariacie gimnazjum) w terminie : 11.04.2016 – 30.05.2016r.
2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
3. Do klasy pierwszej gimnazjum w Gąsocinie mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza
obwodem szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nie powoduje to skutków
finansowych w postaci konieczności utworzenia nowego oddziału, dodatkowego podziału na grupy
na lekcjach wf, informatyki, języków obcych.
4. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu szkoły prowadzi się na wniosek rodzica.
5. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu do gimnazjum spoza obwodu szkoły mają absolwenci szkół
podstawowych, którzy:
a. związani są tradycjami rodzinnymi z gimnazjum w Gąsocinie /rodzeństwo uczęszczało lub
uczęszcza do szkoły/
b. odpowiada im dojazd / szkoła nie zapewnia dojazdu dla uczniów spoza obwodu/
c. miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/ prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie
gimnazjum
d. kandydat otrzymał w klasyfikacji śródrocznej w klasie VI bardzo dobrą ocenę zachowania oraz
uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75.
7. Wymagane dokumenty i terminy ich składania:
a. Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum 11 kwietnia -28.06.2016r.
b. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
gimnazjum zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum - 30 maja 2016 r.
c. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE – 24.06.2016r. –
28.06.2016r. do godz.1500
d. Ogłoszenie listy uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły przyjętych do klas pierwszych –
30.06.2016 r.
e. Składanie wniosków i innych dokumentów o przyjęcie do gimnazjum- rekrutacja uzupełniająca
- od 10 sierpnia do 17 sierpnia 2016 r.
f. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych – z rekrutacji uzupełniającej –
20 sierpnia 2016 r. godz. 14.00
8. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza powołana przez dyrektora komisja
rekrutacyjna.

