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Regulamin
rekrutacji uczniów do
Zespołu Szkół w Czarnym Lesie
w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z 2009 r. oraz Dz. U. Nr 31, poz. 208),
2. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia
06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2014 r., poz.7),
3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla
młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć
edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny
2015 / 2016,
4. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie,
5. Statut Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie.
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Rozdział I
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół w Czarnym Lesie
§1
1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci:
a. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b. na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – zamieszkałe poza obwodem
szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki
organizacyjne na to pozwalają.
2. Zapisy do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie dowodu
osobistego.
3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone w 2009 r.
oraz dzieci urodzone w drugim półroczu 2008 r.
§2
1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie
dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc,
którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Liczba
punktów

Kryterium
Kandydat zamieszkały na obszarze gminy Mykanów.

Rodzaj
dokumentu

8

Kandydat odbywający roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej oraz w Woli
Hankowskiej.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do Zespołu
Szkół w Czarnym Lesie.
Kandydat zamieszkały poza obszarem gminy Mykanów.
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oświadczenie
rodziców
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2. O przyjęciu decyduje uzyskana liczba punktów. Najniższa liczba punktów
uprawniająca do przyjęcia do szkoły – 1 pkt.
§3
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej:
Lp.
1.

Rodzaj postępowania
Składanie wniosków wraz z załącznikami.

Termin
od 03. 03 do 31. 03. 2015 r.
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2.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Złożenie przez rodziców kandydata
potwierdzenia woli przyjęcia do Szkoły
Podstawowej.

do 23. 04. 2015 r.
do godz.15.00
od 24. 04 do 07. 05. 2015 r.

4.

Postępowanie uzupełniające.

do 23. 05. 2015 r.
do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do Szkoły Podstawowej.

do 28. 05. 2015 r.
do godz.15.00

6.

Procedura odwoławcza.

od dnia upublicznienia listy
/26dni / do 23. 06. 2015 r.
§4

1. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
2. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie do klasy pierwszej będą przyjmowani według
roku i miesiąca urodzenia, począwszy od najmłodszych.
3. W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców/prawnych
opiekunów, np. umieszczenie rodzeństwa w jednej klasie.
4. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje Dyrektor Zespołu
Szkół uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjnej.
§5
1. W przypadku, kiedy dziecko ma mieć wydłużony etap przygotowania przedszkolnego,
rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć do szkoły:
a. wniosek do dyrektora o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka,
b. opinię psychologiczno – pedagogiczną w sprawie odroczenia rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego wydaną przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną.
§6
1. W miesiącu czerwcu organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców uczniów
klasy I. Szkoła poprzez informacje przekazane placówkom przedszkolnym
(w obwodzie szkoły) oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń (na stronie
internetowej) zawiadamia rodziców o terminie spotkania.
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Rozdział II
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Zespole Szkół w Czarnym Lesie
§1
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie:
a. z urzędu –zamieszkali w obwodzie szkoły,
b. na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – zamieszkali poza obwodem szkoły,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na
to pozwalają.
2. Zapisów do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie dowodu
osobistego.
§2
1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie
dziecka zamieszkałego poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych
miejsc, którymi dysponuje szkoła, uczniów przyjmuje się z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
Lp.

1.
2.

3.

4.

Kryterium

Kandydat zamieszkały na obszarze gminy
Mykanów
Kandydat ,który jest absolwentem Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza
do Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Czarnym Lesie oraz
Przedszkola w Kuźnicy Kiedrzyńskiej lub
Woli Hankowskiej
Kandydat , zamieszkały poza obszarem
gminy Mykanów

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów

8

oświadczenie rodziców

4

oświadczenie rodziców

2

oświadczenie rodziców

1

oświadczenie rodziców

2. O przyjęciu ucznia decyduje uzyskana liczba punktów. Najniższa liczba punktów
uprawniająca do przyjęcia do szkoły – 1 pkt.
§3
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
a. od 3 marca do 15 kwietnia 2015 r. – złożenie karty zgłoszenia do Gimnazjum
(uczniowie z obwodu Gimnazjum),
b. od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r. – składanie wniosków o przyjęcie do
Gimnazjum (uczniowie spoza obwodu),
c. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – dostarczanie kopii: świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
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d. 2 lipca 2015 r. godz. 15. 00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
e. do 6 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia,
f. 7 lipca 2015 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.
2. W dniu 8 lipca 2015 r. zorganizowane zostanie zebranie informacyjne dla rodziców
uczniów klasy I. Miejsce i godzina spotkania zostanie podane na tablicy ogłoszeń (na
stronie internetowej).
Rozdział III
Przepisy ogólne
§1
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Zespołu Szkół zarządzeniem nie później niż
w pierwszym dniu rekrutacji.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a. nauczyciele przyszłych klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Czarnym Lesie,
b. pedagog szkolny,
c. lider WDN,
d. sekretarka.
3. Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej powołuje Dyrektor Zespołu Szkół.
§2
1. Zapisu kandydata do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie (Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego lub Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego) dokonuje
osobiście rodzic/prawny opiekun w sekretariacie Zespołu Szkół w Czarnym Lesie
w godzinach 8.00 do 14.00. W celu zapisania dziecka należy wypełnić i dostarczyć
do sekretariatu szkoły:
a. kartę zgłoszenia (kandydaci z obwodu)
b. wniosek o przyjęcie (kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły).

§3
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do szkoły.
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2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera:
a. przyczyny odmowy przyjęcia,
b. informację o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia,
c. informację o liczbie punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespoły Szkół odwołanie od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4. Dyrektor Zespołu Szkół rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygniecie Dyrektora Zespołu Szkół służy skarga do Sądu
Administracyjnego w Gliwicach.

Dyrektor
Adam Jaros
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