Komunikat Dyrektora w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji,
kryteriów przyjęć i procesu rekrutacji
do Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Dobroniu
z dnia 9 marca 2016r.
I. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Długosza
w Dobroniu na rok szkolny 2016/2017:
1) Składanie dokumentów do publicznego gimnazjum od 1czerwca 2016 do dnia 22 czerwca 2016 godz.12.00
oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 11 lipca 2016 godz. 12.00 do dnia 13 lipca 2016 godz. 14.00
(pobieranie dokumentacji ze strony www.zsdobron.pl od 4 maja 2016).
2) Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu- od dnia 24 czerwca 2016 do dnia 28 czerwca 2016 godz.12.00.
3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów
przyjęć od 29 czerwca 2016 do dnia 1 lipca 2016 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 15 lipca 2016
do dnia 18 lipca 2016 .
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 6 lipca 2016 do godz.12.00 oraz
w postępowaniu uzupełniającym w dniu 8 sierpnia 2016 od godz.12.00. do dnia 10 sierpnia 2016 do godz.
15.00.
5) Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, karty zdrowiaw postępowaniu rekrutacyjnym 6 lipca 2016 od godz. 12.00 do dnia 8 lipca 2016 godz.12 oraz w
postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2016 od godz.12.00. do dnia 10 sierpnia 2016 do godz. 15.00.
6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych- w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2016 do godz.12.00 oraz w postępowaniu
uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2016 do godz.12.00.
II. Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji:
1) wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami;
2) do wniosku dołącza się:
a. wykaz ocen z półrocza klasy szóstej wraz z oceną zachowania- potwierdzony przez szkołę
podstawową;
b. 3 fotografie legitymacyjne (podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia);
c. jeżeli uczeń posiada: orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, zaświadczenia
lekarskie o stanie zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia, inne dodatkowe
potwierdzone osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia);
3) kandydaci przyjęci do Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w Dobroniu składają
w sekretariacie szkoły:
a.

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

b.

zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

c.

kartę zdrowia.

III. Proces rekrutacji.
1) Zarejestrowanie kandydata bezpośrednio w szkole.
2) Młodzież z obwodu przyjmowana jest do klasy pierwszej gimnazjum na podstawie zgłoszenia.
3) Młodzież mieszkająca poza obwodem gimnazjum przyjmowana jest na podstawie wniosku
rodziców/opiekunów.
4) Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną:
a. sprawdzenie pod względem formalnym złożonych wniosków i zgłoszeń;
b. ustalenie listy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a ubiegających się o przyjęcie do szkoły;
c. sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej.
5) Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie zgłoszeń rodziców/opiekunów dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na przyjęciu „z urzędu” dzieci z obwodu szkoły.
a. ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych z urzędu.

6) Drugi etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem, gdy po przyjęciu
młodzieży z obwodu szkoła posiada wolne miejsca:
a.
b.
c.
d.

ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów, które uprawniają do przyjęcia;
przygotowuje się listę kandydatów zakwalifikowanych oraz liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia;
podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia do szkoły;
podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7) Postępowanie odwoławcze.
8) Postępowanie uzupełniające, prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
9) Sporządzenie sprawozdania z prac komisji rekrutacyjnej.
IV. Kryteria przyjęć uczniów spoza rejonu.
W ramach postępowania rekrutacyjnego kandydat może maksymalnie zdobyć 61 punktów.
1. Punkty ustalone na podstawie ocen z pierwszego półrocza w roku szkolnym 2015/2016 (max.42pkt.).
język polski- ocena razy 2
matematyka- ocena razy 2
historia i społeczeństwo- ocena
przyroda- ocena
język obcy nowożytny-ocena
2. Punkty wynikające z oceny zachowania w pierwszym półroczu (max.6pkt.).
wzorowe- 6pkt.
bardzo dobre- 5pkt.
dobre-4pkt.
3. Punkty za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, wolontariat (max.13pkt.).
Konkursy i zawody sportowe:
- o zasięgu rejonowym max. 3pkt.
- o zasięgu wojewódzkim max. 4 pkt.
- o zasięgu ogólnopolskim max.5 pkt.
Wolontariat- 1 pkt
4. W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową
wartość:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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;
dziecko posiada rodzeństwo w szkole;
rodzeństwo dziecka jest absolwentem szkoły;
szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica.
Agnieszka Dolewa
Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Długosza
w Dobroniu

