REGULAMIN
REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
W TUCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Na podstawie:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.)
b) ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)
c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn zm.)
d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie
będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia
nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)
e) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078)
f) ustawa z dnia 1 stycznia 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw ( Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 )
g) § 80 Statutu Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie
h) § 34, 35 Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie
§1
1. Dyrektor Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica i Publicznego
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie, decyduje o przyjęciu uczniów do
wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
2. Dyrektor Zespołu powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji
uczniów do klas I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

• podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń - listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
• sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i
nazwisko

5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem o uzasadnienie odmowy.
7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego
§2
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w
którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 18 roku życia.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
do podjęcia nauki szkolnej.
3. Dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko
obowiązku szkolnego. Do wniosku rodzic dołącza opinię, z której wynika potrzeba
odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
§3
1. Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci:

1) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej, (Tuchów , Meszna Opacka)
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem Szkoły
Podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
§4
2. Do klasy I Gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum,
(Tuchów, Dąbrówka Tuchowska),
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami.
3) do klasy sportowej o profilu – piłka nożna, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie i poza
nim Gimnazjum.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów
przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie (zał. nr 5).
4. Laureaci

i

finaliści

konkursów

o

zasięgu

powiatowym,

wojewódzkim

i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum
niezależnie od kryteriów, o których mowa w regulaminie.

§5
1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I SP składają
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1) dzieci z obwodu 6 i 7-letnie objęte obowiązkiem nauki – karta przyjęcia do Szkoły
Podstawowej, (zał. nr 1)
2) dzieci spoza obwodu 6 i 7-letnie objęte obowiązkiem nauki - wniosek o przyjęcie do
Szkoły Podstawowej (zał. nr 2)
2. Kandydaci do Gimnazjum składają osobiście w sekretariacie szkoły następujące
dokumenty:
1) uczniowie z obwodu szkoły – karta zgłoszenia do Gimnazjum (zał. nr 3),
2) uczniowie spoza obwodu szkoły – wniosek o przyjęcie do Gimnazjum (zał. nr 4),
3) uczniowie do klasy sportowej – wniosek o przyjęcie do klasy sportowej Gimnazjum
(zał. nr 3a,4a)

§6
1. Terminy składania dokumentów do Szkoły Podstawowej

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 21/2016
Burmistrza Tuchowa
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj czynności

Termin

Termin

w postępowaniu

w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełaniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły
podstawowej
wraz
z dokumentami potwierdzającymi od 15 marca 2016 r. do
15 kwietnia 2016 r. do
spełnienie
przez
kandydata
godz. 1500
warunków lub kryteri6w branych
pod
uwag
w postepowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja
przez
komisje
rekrutacyjną wniosk6w o przyjęcie
do
szkoły
podstawowej
i dokument6w potwierdzających
spełnienie
przez
kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych
do 21 kwietnia 2016 r. do
pod uwagę w postpowaniu
godz. 1500
rekrutacyjny, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o kt6rych
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
z dnia 7 września 1991 (tj.Dz.U.
z 2015 r., poz.2156)
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
25 kwietnia 2016 r. do
kandydatów
zakwalifikowanych
godz. 1200
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie
przez
rodzica od 25 kwietnia 2016 r. do
kandydata woli przyjęcia w postaci
27 kwietnia 2016 r. do
pisemnego oświadczenia
godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
29 kwietnia 2016 r. do
kandydatów
przyjętych
godz. 1200
i kandydatów nieprzyjętych

od 17 sierpnia 2016
r. do 19 sierpnia
2016 r. do godz. 1500

do 22 sierpnia 2016
r. do godz. 1200

23 sierpnia 2016 r.
do godz. 1200
od 23 sierpnia 2016
r. do 25 sierpnia
2016 r. do godz. 1500
26 sierpnia 2016 r.
do godz. 1200

2. Terminy składania dokumentów do Gimnazjum:
Załącznik Nr 1 zarządzenia Nr 2/16
Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 11 lutego 2016 r.
Lp
.
Rodzaj czynności

1.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym w tym:
-do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego,
mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego
w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym
-do
klasy
pierwszej
publicznego
gimnazjum
dwujęzycznego
lub
oddziału
dwujęzycznego
w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym i oddziału
międzynarodowego
w
publicznym
gimnazjum
ogólnodostępnym
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla
kandydatów do klasy pierwszej publicznego gimnazjum
sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa
sportowego, oddziału sportowego w publicznym
gimnazjum ogólnodostępnym

3.

Przeprowadzenie
sprawdzianu
predyspozycji
językowych dla kandydatów do klasy pierwszej
publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału
dwujęzycznego
w
publicznym
gimnazjum
ogólnodostępnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny
wynik
sprawdzianu
predyspozycji
językowych
Uzupełnienie wniosku o przejęcie do gimnazjum
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

5.

6.

7.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o
przyjęcie
do
gimnazjum
dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
w
tym
dokonanie
przez
przewodniczących komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w
postępowaniu
uzupełniający
m

od 25.04.2016 r. do
28.06.2016 r.
od 06.04.2016 r. do
06.05.2016 r.
od 06.04.2016 r. do
13.05.2016 r.

11.07.2016 r.
od godz. 9.00
do godz. 15.00

w godzinach
od 9.00 do 15.00
od 10.05.2016 r. do
11.05.2016 r.
w godz.
od 9.00 do 15.00
od 17.05.2016 r. do
18.05.2016 r.
w godz.
od 9.00 do 15.00

18.07.2016 r.
godz. 9.00

17.05.2016 r.
do godz. 15.00
24.05.2016 r.
do godz. 15.00

18.07.2016 r. do
godz. 16.00

od 24.06.2016 r. do
28.06.2016 r.
w godz.
od 9.00 do 15.00

---------------

od 28.06.2016 r. do
30.06.2016 r.
w godz. od 9.00 do
15.00

od 19.07.2016 r.
do 20.07.2016 r.
w godz. od 9.00
do 15.00

04.07.2016 r.

21.07.2016 r.

9.

10.

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile
nie zostały one złożona w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do gimnazjum.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

do godz. 15.00

do godz. 15.00

do 07.07.2016 r.
do godz. 15.00

do 22.07.2016 r.
do godz. 15.00

08.07.2016 r.
do godz. 15.00

25.07.2016 r.
do godz. 15.00

3. Dyrektor Gimnazjum do końca lutego każdego roku jest zobowiązany podać kandydatom
(uczniom klas VI zamieszkałym w obwodzie szkoły) kryteria przyjęć do gimnazjum.
4. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczną decyzję o przydziale do klasy
podejmuje Dyrektor Zespołu, po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

§7
Postanowienia końcowe:
1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu
z dyrektorem Zespołu Szkół.
2. Listy klas I szkoły podstawowej z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości poprzez

wywieszenie na drzwiach szkoły najpóźniej do pierwszego tygodnia lipca.

