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Procedura
naboru uczniów do
Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
w Czarnym Lesie

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 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 208)
2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ – 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do
publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół
policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć
kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w
województwie śląskim na rok szkolny 2010 / 2011
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Zasady naboru uczniów
do Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie
na rok szkolny 2010/2011.
I. Zasady ogólne
1. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, oraz w miarę
wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach.
2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie
zgłoszenia ucznia do gimnazjum przez rodziców (prawnych opiekunów) i świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej. Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w
pkt. II.
3. Uczniowie spoza rejonu przyjmowani są według zasad określonych w punkcie III.
II. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
1. Potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły następuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami w sprawie ewidencji ludności.
2. Kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć do dn. 26 kwietnia 2010 roku ZGŁOSZENIE
UCZNIA DO GIMNAZJUM W CZARNYM LESIE.
3. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć w terminie od 4 maja do 10 czerwca 2010 roku kartę
informacyjną, 2 zdjęcia legitymacyjne.
4. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 28 czerwca 2009 roku do godz. 15.00 oryginał
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do
sprawdzianu zewnętrznego
5. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt II.2 i II.3 traktowane jest jako rezygnacja z
ubiegania się o miejsce w Gimnazjum w Czarnym Lesie.
III. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.
1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych
miejsc na podstawie zgłoszenia ucznia do gimnazjum przez rodziców (prawnych
opiekunów) i potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2. Liczbę miejsc w klasach I ustala dyrektor gimnazjum po:
 określeniu ilości oddziałów klas pierwszych przez organ prowadzący,
 stwierdzeniu ilości uczniów z obwodu szkoły, którzy wyrazili chęć uczęszczania do niej.
3. Jeżeli do dnia 26 kwietnia 2010 zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc jakimi
dysponuje szkoła zastosowana zostanie procedura opisana w pkt IV.
IV. Procedura przyjmowania uczniów spoza rejonu w trybie konkursu ocen.
1. Do 26 kwietnia 2010 kandydaci obowiązani są dostarczyć ZGŁOSZENIE UCZNIA DO
GIMNAZJUM W CZARNYM LESIE.
2. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć w terminie od 4 maja do 10 czerwca 2010 roku kartę
informacyjną, 2 zdjęcia legitymacyjne.
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3. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 28 czerwca 2010 roku do godz. 15.00 oryginał
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do
sprawdzianu zewnętrznego.
4. Niespełnienie obowiązków wymienionych w pkt IV.1-2 traktowane jest jako rezygnacja z
ubiegania się o miejsce w Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie.
5. Do Gimnazjum uczniowie przyjmowani są w kolejności uzyskanych punktów
rekrutacyjnych obliczonych jako suma następujących składników:
 ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencyjnego;
 ilość punktów za oceny na świadectwie z przedmiotów: język polski, matematyka i
obowiązkowy język obcy; wg następującej skali:
ocena celująca
– 12 punktów,
ocena bardzo dobra – 10 punktów,
ocena dobra
– 6 punktów,
ocena dostateczna
– 3 punkty,
ocena dopuszczająca – 1 punkt.
 10 punktów otrzymuje uczeń, u którego na świadectwie dokonano wpisu o jego
osiągnięciach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
5. Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego
sprawdzianu porównywani są z innymi kandydatami bez uwzględniania punktów
uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu. Decyzję w takim przypadku podejmuje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna
6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez
Kuratora, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co
najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum
niezależnie od powyższych kryteriów.
Wykaz konkursów o których mowa w pkt.6 sporządzany jest na podstawie pisemnej
interpretacji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji lub Kuratorium Oświaty w
Katowicach.
7. Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona w dn. 30 czerwca 2010 o godz. 9.00.
V. Komisja rekrutacyjna.
1. Rekrutację do Gimnazjum w Czarnym Lesie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
2. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do
dyrektora gimnazjum w terminie 2-ch dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
Załączniki:
1. Zgłoszenie ucznia do gimnazjum.
2. Karta informacyjna.
3. Powołanie komisji rekrutacyjnej.

12. 02. 2010r.

................................................
podpis Dyrektora
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