REGULAMIN REKRUTACJI
DO GIMNAZJUM NR 4 IM.JERZEGO BRAUNA W TARNOWIE

1.Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:
1)Ustawę z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.).
2)Ustawę z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7).
3)Zarządzenie nr 2/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim;
4)Uchwałę Rady Miasta Tarnowa z dnia 07.01.2016 r. dotyczącą określenia kryteriów naboru
do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
5) Statut szkoły
Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się z urzędu, na
podstawie zgłoszenia uczniów zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum oraz w dalszej
kolejności jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie podania uczniów
zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum.
2.Składanie zgłoszeń do GIMNAZJUM – Rekrutacja obwodowa
1.Szkoła obwodowa - szkoła w rejonie miejsca zamieszkania kandydata, w której ma on

zagwarantowane miejsce do nauki.
2.Uczniowie zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum, którzy będą uczęszczali do tej
szkoły, przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie Zgłoszenia (podpisanego
przez rodzica, prawnego opiekuna).
3.Zgłoszenie do gimnazjum obwodowego zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia
i
PESEL kandydata, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania
rodziców kandydata i kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają.
4.Zgłoszenia do szkoły obwodowej można dokonać poprzez dostarczenie do szkoły
obwodowej wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia.
5.Ponadto druk Zgłoszenia jest dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie
internetowej gimnazjum, który należy wypełnić ręcznie i dostarczyć do szkoły.
6.Oprócz Zgłoszenia koniecznym będzie przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
3.Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca – rekrutacja otwarta
1.Uczniowie wybierający szkołę inną niż obwodowa (spoza obwodu zamieszkania),
przyjmuje się do klasy pierwszej, na wolne miejsca, po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2.Wybierając rekrutację otwartą, przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum następuje na
podstawie Podania.

3.Wydrukowane Podanie (podpisane przez rodzica, prawnego opiekuna) o przyjęcie do klasy
pierwszej gimnazjum wraz z dokumentami określonymi w statucie szkoły należy złożyć w
sekretariacie szkoły.
4.Terminy postępowania rekrutacyjnego:
 Składanie Zgłoszenia, Podania o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum należy
dokonywać w terminie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. w sekretariacie szkoły.
 od 24 do 28 czerwca 2016 r.– uzupełnienie Podania o przyjęcie do gimnazjum
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach
sprawdzianu w klasie szóstej.
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Podań o przyjęcie do gimnazjum, kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokonywana będzie do 30 czerwca
2016 r.
 Do 1 lipca 2016 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 Następnie kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia,
potwierdzają wolę podjęcia nauki w gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu Podania o przyjęcie do
gimnazjum – w terminie do 7 lipca 2016 r.
 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej gimnazjum nastąpi w dniu 8 lipca 2016 r.
5.Rekrutacja uzupełniająca
1.Gimnazjum, jeśli po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowało wolnymi
miejscami w dniu 22 sierpnia 2016 r. przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
6.Postępowanie odwoławcze
1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2.Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia
3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie odwołania dyrektora szkoły, służy
skarga do sądu administracyjnego.
7.Ważne daty 2016 r.

od 11 kwietnia
do 10 czerwca 2016 r.

Przyjmowanie Podań od uczniów spoza obwodu
oraz Zgłoszeń uczniów z obwodu o przyjęcie do
klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny
2016/2017

od 24 do 28 czerwca
2016 r.

Uzupełnienie Podania o przyjęcie do gimnazjum
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie
szóstej.

od 28 do 30 czerwca
2016 r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Podań
o przyjęcie do gimnazjum, kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 1 lipca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

do 7 lipca 2016 r.

8 lipca 2016 r.

22 sierpnia 2016 r.

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
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

