ver. 2013

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

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 ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do
publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, 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 2013 / 2014.
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Zasady naboru uczniów
do Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie
na rok szkolny 2013/2014.
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. 19 kwietnia 2013 roku
ZGŁOSZENIE UCZNIA DO GIMNAZJUM W CZARNYM LESIE.
3. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć w terminie do 7 czerwca 2013 roku kartę
informacyjną, 2 zdjęcia legitymacyjne.
4. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 2 lipca 2013 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.
6. Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona w dn. 5 lipca 2013 o godz. 10.00.
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 19 kwietnia 2011 zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc, jakimi
dysponuje szkoła zastosowana zostanie procedura opisana w pkt IV.
4. Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona w dn. 5 lipca 2013 o godz. 10.00.
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IV. Procedura przyjmowania uczniów spoza rejonu w trybie konkursu ocen.

1. Do 19 kwietnia 2012 kandydaci obowiązani są dostarczyć ZGŁOSZENIE UCZNIA
DO GIMNAZJUM W CZARNYM LESIE.
2. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć w terminie do 7 czerwca 2013 roku kartę
informacyjną, 2 zdjęcia legitymacyjne.
3. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 2 lipca 2013 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.
7. Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona w dn. 5 lipca 2013 o godz. 10.00.
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V. Komisja rekrutacyjna.
1. Rekrutację do Gimnazjum w Czarnym Lesie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez dyrektora Zespołu Szkół spośród nauczycieli Zespołu.
2. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji
Rekrutacyjnej do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 2-ch dni od ogłoszenia wyników
rekrutacji.
Załączniki:
1. Zgłoszenie ucznia do gimnazjum.
2. Karta informacyjna.
3. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

26. 02. 2013r.

................................................
podpis Dyrektora
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KARTA NR ........../2013
ZGŁOSZENIE UCZNIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNYM LESIE
Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
Zgłaszam syna/córkę .........................................................,

.........................................

/imię i nazwisko/

nr PESEL

urodzonego/ą w dniu ....................................... w .................................................
ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej w .................................................................
do Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie.
Język obcy, którego dziecko uczyło się w szkole podstawowej:
.................................................................
*

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody/*na przetwarzanie przez Zespół Szkół w Czarnym Lesie danych
osobowych mojego syna /*córki w celu publikacji na szkolnej stronie www osiągnięć i wyróżnień uczniów,
rankingów uczniów wzorowych, zdjęć i opisów uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Poinformowano mnie,
że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Czarnym Lesie i że dane te są przetwarzane w w/w
celach oraz o dobrowolności podawania danych osobowych i prawie wglądu do nich, jak również ich
poprawiania.
/* niepotrzebne skreślić

Czarny Las, dnia ..... ................... 2013 r.

..............................................
/podpis rodzica/

Pan/i
..................................................
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w .............................................

POTWIERDZENIE
Potwierdzam przyjęcie z dniem 01. września 2013 r. ........................................................
/imię i nazwisko ucznia/

ucznia Szkoły Podstawowej w .......................................................
do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie
Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego.

Czarny Las, dnia ... ........ 2013 r.

.....................................................
/podpis dyrektora Zespołu Szkół/

5

ver. 2013
Do użytku wewnętrznego

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA
na lata szkolne 2013/2016

(Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie dużymi literami „pismem drukowanym”.)

CZĘŚĆ I
1. imię (imiona) i nazwisko ucznia: ___________________________________________________
2. data i miejsce urodzenia: ____________________, PESEL ucznia: ___________________
3. dokładny adres zamieszkania:
______________________________________________________________

4. nr tel. do domu: __________________________________________
5. imię i nazwisko matki (opiekunki): ____________________________________
6. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem):
_________________________________

7. nr tel. do zakładu pracy/nr tel. komórkowego matki: ____________/_______________
8. imię i nazwisko ojca (opiekuna): ____________________________________________
9. miejsce pracy (nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem):
_________________________________

10. nr tel. do zakładu pracy/nr tel. komórkowego ojca: _______________/_____________
11. adres mailowy do kontaktu z rodzicami: _________________________________

……………………………………………
czytelny podpis rodzica
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CZĘŚĆ II
Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż moje dziecko będzie uczęszczać
na zajęcia religii organizowane w Szkole.
…………………………………………………
czytelny podpis rodzica

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią II oznacza, że nie wyrażają Państwo woli, aby Państwa dziecko
uczęszczało na zajęcia religii organizowane w Szkole.
CZĘŚĆ III

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516) wyrażam stałą zgodę na udział mojego
dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i
2015/2016.
Oświadczam, że zgodę, o której mowa w §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) na udział
mojego dziecka będę wyrażał każdorazowo przed wycieczką lub imprezą szkolną w formie
pisemnej.
…………………………………………………
czytelny podpis rodzica

UWAGA: W części III proszę wyraźnie oznaczyć znakiem X tylko jedno wybrane przez Państwa
sformułowanie. Wyrażenie zgody na udział w wycieczkach nie oznacza, że uczeń musi uczestniczyć we
wszystkich wyjazdach, ale pozwala uniknąć pisemnego wyrażania zgody przed każdym wyjazdem, w którym
dziecko bierze udział.

CZĘŚĆ IV

Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają
się planowane zajęcia na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, odpowiednio przychodziło
później do szkoły lub wcześniej kończyło zajęcia i samodzielnie wracało do domu.
…………………………………………………
czytelny podpis rodzica

UWAGA: Brak Państwa podpisu pod częścią IV oznacza, że Państwa dziecko zawsze przychodzi i wychodzi ze
Szkoły zgodnie z planem lekcji, nawet w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych pierwsze lub ostatnie lekcje
nie odbywają się. W tym czasie dziecko znajdować się będzie pod opieką wyznaczonego nauczyciela.

CZĘŚĆ V

Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła, rok urodzenia)
oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach szkolnych (strona internetowa, foldery, gazetki
szkolne itp.) oraz w prasie, radiu i telewizji, w szczególności w związku z odnoszonymi przez nie
sukcesami.
…………………………………………………
czytelny podpis rodzica
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Czarny Las, 26 luty 2013 r.
miejscowość

data

............................................................
pieczęć szkoły

Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
Na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty
Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do
publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, 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 2013 / 2014.

powołuję
w celu zorganizowania i przeprowadzenia naboru do klas I
Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie
na rok szkolny 2013/2014

Szkolną Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
Funkcja w Komisji

Imię i nazwisko

przewodnicząca

Bogumiła Wróż

członek

Aneta Budzikur

członek

Jarosław Lubkiewicz

członek

Maria Wróblewska

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