rekrutacja
PROCEDURA REKRUTACJI
ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM NR 2 W CZELADZI

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z
późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do
innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 )

§1
ZASADY OGÓLNE

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 roku życia. Podlegają oni
obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
2. Dyrektor Gimnazjum nr 2 przyjmuje do klas pierwszych gimnazjum wszystkich uczniów
zamieszkujących ustalony dla gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno pedagogicznej
Dyrektor może zezwolić uczniowi na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego:

a) jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w
poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej
szkole, uczeń może uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie
braki programowe do końca roku szkolnego lub kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego,
którego uczył się w poprzedniej szkole i zdać egzamin klasyfikacyjny,
b) uczniów, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę, uczęszczali co najmniej jeden rok do gimnazjum i mają
ukończony 15 rok życia oraz nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie można skierować do
szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej
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c) decyzję o skierowaniu ucznia do szkoły, o której mowa w pkt.5 lit. b podejmuje Dyrektor na podstawie:
a. uchwały Rady Pedagogicznej
b. dokładnego zapoznania się z sytuacją i możliwościami ucznia
c. opinii wydanej przez lekarza
d. opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej
e. uzyskanej zgody od rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia

§2
PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 2

1. Imienne wykazy uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 wraz z deklaracjami
rodziców stanowią podstawę przyjęcia ucznia do Gimnazjum nr 2 w Czeladzi.
2. Potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie szkoły jest wpis w dowodzie osobistym rodzica
ucznia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w miejscu, które należy do obwodu
gimnazjum.
3. Kandydaci do gimnazjum obowiązani są złożyć do dnia 31 marca deklarację rodziców o
przyjęcie do gimnazjum
4. Niespełnienie obowiązków wymienionych w ust. 3 traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania
się o miejsce w Gimnazjum nr 2

§3
PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM GIMNAZJUM NR 2 W CZELADZI
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1. Dyrektor Gimnazjum nr 2 może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne
na to pozwalają
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych miejsc
na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów)
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa
niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie
kryteriów ustalonych przez gimnazjum:
1. średnia ocen ze świadectwa po klasie VI
2. co najmniej poprawne zachowanie
3. wynik sprawdzianu po klasie VI
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 podaje do wiadomości kandydatom dyrektor zespołu, nie
później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.
5. Zainteresowani przyjęciem swojego dziecka rodzice składają do 31 marca pisemną deklarację
6. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do 30 czerwca oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu i 1 zdjęcie legitymacyjne
7. Niespełnienie obowiązków wymienionych wyżej traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się
o miejsce w Gimnazjum nr 2 w Czeladzi

§4
KOMISJE REKRUTACYJNE

1. Rekrutację do Gimnazjum nr 2 prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
spośród nauczycieli szkoły.
2. Komisja opracowuje listę przyjętych według procedury i przedstawia ją do zatwierdzenia
Dyrektorowi
Dyrektor ma prawo do uzupełnienia listy o nazwiska uczniów, których przyjęcie uzasadnione jest
szczególnymi względami
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