Wyciąg z zasad rekrutacji
do klas pierwszych gimnazjum publicznego
w Zespole Szkół i Placówek w Smolnicy
na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1942).

§1
1. Kandydaci do publicznego gimnazjum składają podania o przyjęcie do klasy
pierwszej od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. do godz. 15:00.

§2
Z urzędu do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych
zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum.

§3
1. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem wybranego
gimnazjum mogą zostać przyjęci pod warunkiem, że szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
2. Jeżeli liczba kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum jest większa niż
liczba wolnych miejsc, kandydatów rekrutuje się na podstawie kryteriów
zawartych w statucie gimnazjum.

§4
Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia
o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych
dokumentów (dwie aktualne fotografie podpisane na odwrocie, karta zdrowia).

§5
Dokumenty wymienione w § 4 kandydaci składają od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00.

§6
Do 18 lipca 2016 r. do godz. 15:00 podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

§7
Do 20 lipca 2016 r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
§8
Dnia 22 lipca 2016 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Smolnica, dnia 17 marca 2016 r.

