Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum na rok szkolny
2016/2017

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na
podstawie zgłoszenia rodziców. Obwodem szkoły dla kandydatów jest jego miejsce zamieszkania
podane w zgłoszeniu.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na
podstawie kryteriów i dokumentów potwierdzających te kryteria zawartych w załączniku nr 2 do
uchwały nr XVII/13/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016r.

Kryteria naboru do klasy pierwszej
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Gałkowie
Dużym na rok szkolny 2016/2017
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

L.p.

Kryteria naboru

Wartość
punktowa

Dokumenty
potwierdzające

1

Rodzeństwo kandydata
spełnia obowiązek
szkolny w tej samej
szkole/zespole szkół

2

Dane potwierdza
dyrektor szkoły
na podstawie
dokumentacji
będącej w
posiadaniu danej
jednostki

2

Kandydat do gimnazjum
jest absolwentem szkoły
podstawowej
wchodzącej w skład
zespołu szkół

1

Dane potwierdza
dyrektor szkoły
na podstawie
dokumentacji
będącej w
posiadaniu danej
jednostki

3

Wielodzietność rodziny
kandydata: troje dzieci 1 punkt, czworo dzieci -

od 1 do 3

Oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego

2 punkty, pięcioro i
więcej dzieci -3 punkty
4

Wyniki nauczania:
średnia ocen ze
świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej :
średnia od 4,00-4,74 - 1
punkt, od 4.75-5,00 -2
punkty, od 5,00-6,00 – 3
punkty i ocena z
zachowania:wzorowa2punkty,bardzo dobra 1 punkt

od 1 do 5

Świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej

5

Szczególne osiągnięcia
ucznia odnotowane na
świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej

1

Świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej

Terminy
przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Zespole Szkół w Gałkowie Dużym - rok szkolny 2016/2017

Lp.

Etap rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum
wraz z dokumentami potwierdzającymi
1.
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów rekrutacyjnych

Termin rekrutacji
podstawowej
1 czerwca – 22
czerwca 2016r.
do godz. 12.00

Termin rekrutacji
uzupełniającej
11 lipca godz.
12.00 – 13 lipca
2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
do 3 czerwca 2016 do 15 lipca 2016
2. rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
r.
r.
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do
gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia
3.
szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wynikach sprawdzianu.

24 czerwca – 28
czerwca 2016 r. do
godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków i dokumentów.

29 czerwca – 1
lipca 2016 r.

5.

15 lipca – 18 lipca
2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy
6. kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

6 lipca 2016 r. do
godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia do gimnazjum – przedłożenie oryginału
7. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz oryginału zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu.

6 lipca od godz.
12.00 – 8 lipca
2016 r. do godz.
12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy
8. kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

8 sierpnia do
godz. 12.00
8 sierpnia od
godz. 12.00 –
10 sierpnia 2016
r. do godz. 15.00

11 lipca 2016 r. do 11 sierpnia 2016
godz. 12.00
r. do godz. 12.00

Tabelę opracowano na podstawie zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r

Podstawa prawna :
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego ( Dz. U. z 2015r. poz. 1842).
2. Uchwała nr XVII/13/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016r. (Dz.
Urzędowy Województwo Łódzkiego z dnia 29.01.2016r.) .) w sprawie ustalenia kryteriów i ich
wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki, oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
3. Zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r

