REGULAMIN REKRUTACJI
DO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
W STANIĄTKACH
1.
2.

3.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).
Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 rharmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas
pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.
Statut Niepublicznego Gimnazjum im. Świętego Wojciecha w Staniątkach.

§1
1. Gimnazjum przeprowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych gimnazjum określa, w porozumieniu
z Dyrektorem, organ prowadzący szkołę.
§2
1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor Gimnazjum.
2. Do gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niepołomice, które przejdą wstępną
weryfikację przez komisję rekrutacyjną,
2) w miarę wolnych miejsc - dzieci zamieszkałe poza obwodem gminy.
3. Przyjęcie do gimnazjum dziecka spoza obwodu gminy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, wymaga
zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz organu prowadzącego
gimnazjum.
§3
Kryteria przyjmowania do gimnazjum
1. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumenty w sekretariacie szkoły
w terminie od 14 marca do 1 lipca 2016 roku.
2. Kandydaci składają następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły, (załącznik nr 1 do regulaminu)
- kartę zapisu dziecka, (załącznik nr 2 do regulaminu)
- dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie).
(formularz podania i karty zapisu do odebrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły)
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach ze sprawdzianu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej muszą zostać złożone
w sekretariacie szkoły w terminie

do 1 lipca 2016 r. do godz. 12.00.

§4
Terminy przyjęć
Od 14 marca 2016 r.
do 01 lipca 2016 r.
Od 27 czerwca 2016 r.
do 1 lipca 2016 r.
Do 1 lipca 2016 r.
do godz. 1200
4 lipca 2016 r.
do godz. 1200

pisemne potwierdzenie podaniem, woli podjęcia nauki w
gimnazjum (podanie+karta zapisu)
rozpatrywanie podań przez dyrektora gimnazjum i komisję
rekrutacyjną
składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI
ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum-listy ze względu na
ochronę danych osobowych do wglądu tylko w sekretariacie szkoły
§4
Postanowienia końcowe

1. Od decyzji Dyrektora o przyjęciu do klasy pierwszej, przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom) prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni roboczych
od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum.

2. Uczeń może na odwrocie podania zaznaczyć imię i nazwisko kolegi lub koleżanki z którym chce
uczęszczać do klasy, Dyrektor Gimnazjum może uwzględnić taką prośbę w miarę możliwości
organizacyjnych związanych z podziałem klas i organizacją dowozu do gimnazjum.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ze względów zdrowotnych, skomplikowanej
sytuacji rodzinnej itp. Dyrektorowi przysługuje prawo indywidualnego rozpatrzenia podania.

4. O przyjęciu do gimnazjum ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Gimnazjum.

5. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie jest potwierdzeniem wyboru
Niepublicznego Gimnazjum im. Świętego Wojciecha w Staniątkach.

6. We wszystkich oddziałach realizowana jest jednakowa podstawa programowa określona
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17z późniejszymi zmianami).

