REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. UNII EUROPEJSKIEJ
W BORONOWIE
PROFIL OGÓLNY I ODDZIAŁY SPORTOWE

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:
1. Do klasy pierwszej gimnazjum i przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) – dzieci

zamieszkałe w obwodzie szkoły w oparciu o dane z ewidencji ludności;
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2 do niniejszego

regulaminu) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła
dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi. Przyjęcie dziecka
spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego oddziału.
3. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum- oddziały sportowe
c) z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) – dzieci

zamieszkałe w obwodzie szkoły w oparciu o dane z ewidencji ludności – po
spełnieniu kryteriów ustawowych.
d) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 4 do niniejszego

regulaminu) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła
dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi. Przyjęcie dziecka
spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego oddziału – po
spełnieniu kryteriów ustawowych
4. Nabór kandydatów:


profil ogólny- kandydaci spoza obwodu - odbywa się na podstawie następujących
kryteriów

W pierwszej kolejności przyjmowani będą laureaci konkursów przedmiotowych
następnie
brane będą pod uwagę następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej
w ZPO w Boronowie

2.

Kandydat osiągnął średnią ocen na świadectwie
ukończenia SP powyżej 4,2
Kandydat z zachowaniem co najmniej dobrym

3.
4.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek
szkolny w ZPO w Boronowie

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

Liczba
pkt.

oświadczenie rodzica

4

świadectwo

3

świadectwo

2

oświadczenie rodzica

1



oddziały sportowe – dzieci z obwodu i spoza obwodu - kryteria ustawowe

Lp.
1.

2
3.

4.

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

oddziały sportowe – kandydaci spoza gminy w przypadku wolnych miejsc oprócz
kryteriów ustawowych

Lp.

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

5. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej gimnazjum - profil ogólny dzieci z obwodu i spoza
obwodu – oddziały sportowe dzieci z obwodu i spoza obwodu - odbywa się według
następującego harmonogramu:
1

29.05.2014 r.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów
do oddziałów sportowych

2

28.06.2014 r.

Uczeń odbiera ze szkoły podstawowej:




3

od 28.06.2014r.
do 01.07.2014 r.
do godz. 15:00

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oryginał wyników sprawdzianu w szóstej klasie
inne dokumenty

Uczeń składa w gimnazjum obwodowym:






podanie podpisane przez rodziców/prawnych
opiekunów
kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
kopię wyników sprawdzianu w szóstej klasie
jedno zdjęcie wymiary 30x42 z dołączonym opisem

4

03.07.2014 r.

Sprawdzenie w gimnazjum obwodowym listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5

od 03.07.2014 r.
do 07.07.2014 r.
do godz. 15:00
08.07.2013 r.
do godz. 15:00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

7

21.07.2014 r.

Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej do gimnazjum oraz gimnazjum
– oddziały sportowe

8

08.08.2014 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły w podziale na klasy

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do gimnazjum

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające
powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na
który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
7. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/
opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu
realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

