GIMNAZJUM
I.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

LP.

DATA

1

od 6 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

2

3

Od 6 maja do 20 maja
2016 r.

15 maja 2016 r. 31 maja 2016 r.

4
Do 6 czerwca 2016 r.

5

6
7

8
9

10

11

12

Od 24 czerwca do 28
czerwca 2016 r.

15 lipca 2016 r.
godz. 15:00
Od 15 lipca do 20 lipca
2016 r.
do godz. 15:00
22 lipca 2016 r.
godz. 15:00
do 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do 5 dni od daty złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do
dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

13
Od 22 lipca do 27 lipca
2016 r.

CZYNNOŚĆ
Składanie wniosków wraz z dokumentami
o przyjęcie do gimnazjum kandydatów zamieszkałych
poza obwodem
Złożenie wniosku do gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla
kandydatów do oddziałów sportowych
(w przypadku otwarcia oddziału sportowego)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki ww. prób sprawności fizycznej.
Dostarczenie wymaganych dokumentów kandydata do
gimnazjum:


kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej
 kopię wyników sprawdzianu w szóstej klasie
 jedno zdjęcie legitymacyjne ( wym. 30x42)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do
wybranego gimnazjum - poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa i zaświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej do gimnazjum oraz
gimnazjum – oddziały sportowe (w przypadku otwarcia

oddziału sportowego)

Od 18 sierpnia do 22
sierpnia 2016 r.

14
15

29.08.2015 r.

II.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły w podziale
na klasy

KRYTERIA I WYMAGANE DOKUMENTY
KANDYDACI SPOZA OBWODU – PROFIL OGÓLNY

Lp.

Kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej
w ZPO w Boronowie
Kandydat osiągnął średnią ocen na
świadectwie ukończenia SP powyżej 4,2
Kandydat zdobył co najmniej 50% punktów
ze sprawdzianu po szkole podstawowej
Kandydat z zachowaniem co najmniej
dobrym
Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek
szkolny w ZPO w Boronowie

2.
3.
4.
5.


Lp.
1.

2
2.

3.

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

oświadczenie rodzica

Liczba
punktów
5

świadectwo
zaświadczenie OKE
świadectwo
oświadczenie rodzica

4
3
2
1

KRYTERIA USTAWOWE ODDZIAŁY SPORTOWE
Kryterium
Kandydat posiada bardzo dobry stan zdrowia,
potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub
innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a
23 rokiem życia
Kandydat posiada pisemną zgodę rodziców na
uczęszczanie do oddziału sportowego
Kandydat uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w
którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym
oddziale
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

Orzeczenie lekarskie

Zgoda rodziców – oświadczenie woli
Protokół z komisji rekrutacyjnej

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej


Lp.

KANDYDACI SPOZA OBWODU – ODDZIAŁY SPORTOWE
Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

Liczba
pkt.

oświadczenie rodzica

4

dyplomy

3

1.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej
w ZPO w Boronowie

2.

Kandydat ma liczne sukcesy sportowe

3.

Kandydat osiągnął średnią ocen na świadectwie
ukończenia SP powyżej 4,2

świadectwo

4

4.

Kandydat z zachowaniem co najmniej dobrym

świadectwo

2

5.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w
ZPO w Boronowie

oświadczenie rodzica

1

