REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KLIKUSZOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/17

Rekrutację do Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej określają: art. 20zb
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze
zmianami), Zarządzenie Nr 2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2016/17 w województwie małopolskim, Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Nowy Targ z
dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych
przez gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły jak
również w szkołach podstawowych znajdujących się w obwodzie gimnazjum.
Rekrutacji nie podlega młodzież zamieszkała w obwodzie szkoły, na rodzicach ciąży jednak
obowiązek zgłoszenia dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej od 1.09.2016 roku.
HARMONOGRAM
CZYNNOŚCI
W
POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
ORAZ
POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO
KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW na rok szkolny 2016/17
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o
których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4
ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki:
a) prób sprawności fizycznej, o których mowa w

3.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 11.04. 2016
do 10.06.2016
do 15:00

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
od 8 do 12.07.
2016 r.
do 15:00

od 04. do
31.05.2016 r.

13.07.2016

do 6.06.2016 r.
do 15:00

14.07.2016 r.
do 12:00

4.

5.

6.

7.

8.

art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
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 przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
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.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

od 24. do
28.06.2016 r.
-------------do 15:00
do 30.06.2016 r. 21.07.2016 r.
do 15:00

1.07.2016r.
do 15:00

5.08.2016r.
do 15:00

7.07.2016r.
do 15:00

do 9.08.2016r.
do 15:00

8.07.2016r.
godz. 12:00

10.08.2016r.
godz. 12:00

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum
posiadającego obwód, prowadzonego przez Gminę Nowy Targ, wraz z
odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do
potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.

kryterium

punkty

1.

Rodzeństwo kandydata do klasy 5 pkt
pierwszej uczęszczające już do danej
szkoły

2.

Rodzic pracuje w miejscowości 5 pkt
należącej do obwodu szkoły

Dokumenty
niezbędne
do
potwierdzenia kryteriów
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej
jednostki
Dokument potwierdzający
zatrudnienie

