
KOMUNIKAT

Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach

z dnia 24 lutego 2015 rok

1.  Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach informuje, że nabór do klas I  w roku
szkolnym 2015/2016 będzie prowadzony:

 z  urzędu   dla  kandydatów zamieszkałych  w obwodzie  Gimnazjum Nr  1  im.  Noblistów Polskich
w Pyskowicach  w terminie od 2 marca  do 13 kwietnia 2015 roku,

 na  wolne  miejsca  dla  kandydatów  spoza  obwodu  Gimnazjum  Nr  1  im.  Noblistów  Polskich
w Pyskowicach  w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 2015 roku.

2.   Sprawdzian próby sprawności fizycznej dla kandydatów do pierwszej klasy sportowej  o profilu piłka
siatkowa odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 roku ( środa ).

3.   W roku szkolnym 2015/2016 przyjmowani są kandydaci na podstawie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej. 

4.    Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych
zgłoszenia  (dla  kandydatów  zamieszkałych  w  obwodzie  Gimnazjum  Nr  1  im.  Noblistów  Polskich
w Pyskowicach ) lub wniosku (  dla kandydatów spoza obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich
w  Pyskowicach  ).  Druk  zgłoszenia  i  wniosku   do  pobrania  ze  strony  internetowej  szkoły
www.gimnajzum1.org lub w sekretariacie szkoły  w godzinach od 7.30 do 15.30.

5.     Do wniosków dołącza się:

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach  sprawdzianu

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

6.  Do klasy pierwszej sportowej przyjmowani będą kandydaci na podstawie  dokumentów wymienionych
w punkcie 4 i 5 oraz dodatkowo posiadających:

 pisemną  zgodę  rodziców  /  opiekunów  prawnych  (  do  pobrania  ze  strony  internetowej  szkoły
www.gimnajzum1.org lub w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30 );

   orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;

   pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

7. We  wniosku  rodzic  /  opiekun  prawny  wskazuje  maksymalnie  trzy  szkoły.  Kolejność  wskazań  jest
decydująca w procesie rekrutacji.

8. W  przypadku,  gdy  szkoła  dysponuje  wolnymi  miejscami  kandydaci  składający  wniosek  będą
przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

http://www.gimnajzum1.org/
http://www.gimnajzum1.org/


L p Kryteria ze statutu szkoły punkty

1 Dziecko posiada rodzeństwo w szkole 6

2 Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 3,5 i ocena      
z zachowania co najmniej dobra

5

3 Dziecko pracownika szkoły 4

4 Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka 3

5 Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodziców 2

9. Kryteria  od  1  –  4   powinny  być  potwierdzone  pod  rygorem odpowiedzialności  karnej  stosownymi
oświadczeniami o ich spełnieniu.

10. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego
o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim   przyjmowani  są  w  pierwszej  kolejności  zarówno
do klas ogólnych jak i klasy sportowej.

11. Dostarczanie  kopii  świadectwa ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz  zaświadczenia  o  wynikach
sprawdzianu w terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 roku do godziny 15.00.

12. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych   i   niezakwalifikowanych  –
2 lipca 2015 roku godzina 15.00. 

13. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły  podstawowej  oraz  zaświadczenia  o  wynikach  sprawdzianu  od 3  lipca  do  6  lipca  2015  roku
do godziny 15.00.

14. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych  –  7 lipca 2015roku
godzina 15.00. 

15. W  terminie  7  dni  od  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  
i  kandydatów  nieprzyjętych,  rodzic  kandydata/opiekun  może  wystąpić  do  Komisji  Rekrutacyjnej
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

16.  Uzasadnienie  sporządza  komisja  Rekrutacyjna  w  terminie  5  dni  od  dnia  wystąpienia  
z wnioskiem o uzasadnienie.

17. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść   do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

18. Dyrektor  szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  Komisji  Rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od decyzji dyrektora szkoły można odwołać się do sądu
administracyjnego.

19. Jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  szkoła  nadal  posiada  wolne  miejsca,
przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie.

 


