Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
Rok szkolny 2016/2017
1. Podstawa prawna
1)Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
2)Ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. 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)Uchwała Rady Miasta Tarnowa z dnia 07.01.2016 r. w sprawie określenia kryteriów
naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami
gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
5)Statut szkoły
2. Wymagane dokumenty
1)Zgłoszenie do obwodowego gimnazjum – podanie wypełnione ręcznie, pobrane w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej gimnazjum (dotyczy uczniów zgłaszających
chęć uczęszczania do gimnazjum w swoim obwodzie);
2)Podanie o przyjęcie do gimnazjum – pobrane w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej gimnazjum (dotyczy uczniów spoza obwodu gimnazjum);
3)Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
4)Oryginał zaświadczenia z OKE o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej;
5)Opinia psychologiczno-pedagogiczna kandydata oraz orzeczenie z poradni – jeśli posiada
3. Kryteria rekrutacji
1)Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do gimnazjum z urzędu,
po przyniesieniu wypełnionego zgłoszenia i dostarczeniu do sekretariatu szkoły wymaganych dokumentów;
2)Uczniowie mieszkający poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnione są kryteria społeczne określone przez organ prowadzący;
3)Uczniowi, o którym jest mowa w pkt.2 przypisuje się określoną liczbę punków:
a)jeśli rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w gimnazjum, o przyjęcie do
którego ubiega się kandydat:10 pkt.,
b)dogodne położenie gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat,
względem miejsca pracy jednego z rodziców lub opiekunów prawnych kandydata: 5
pkt.,
c)jeśli w obwodzie gimnazjum zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców
lub opiekunów prawnych zapewniając mu należytą opiekę: 5 pkt.

ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
JEST RÓWNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
DO SZKOŁY.
4. Terminarz
Termin
w
postępowaniu
rekrutacyjnym

od 11 kwietnia
do 10 czerwca
2016 r.
od 24 - 28 czerwca
2016 r.

do 30 czerwca
2016 r.

1 lipca
2016 r.

7 lipca
2016 r.

8 lipca 2016 r.

Rodzaj czynności

Złożenie Zgłoszenia / Podania o przyjęcie
do gimnazjum

Uzupełnienie Zgłoszenia / Podania o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
Podań o przyjęcie do gimnazjum.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Potwierdzanie 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 Podania o przyjęcie do gimnazjum.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin
w
postępowaniu
uzupełniającym

Od 8 do 12 lipca
2016 r.

………………….

21 lipca 2016 r.

5 sierpnia 2016 r.

do 9 sierpnia
2016 r.

10 sierpnia
2016 r.

Obwód Gimnazjum nr 4 stanowią ulice:
Do obwodu Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna należą ulice:
abp. Ablewicza,
Alpejska,
Apenińska,
Bieszczadzka,
Bitwy o Wał Pomorski,
Bitwy pod Monte Cassino,
Bitwy pod Studziankami,
Boczna,
Buczakówka,
Burtnicza,
Bystra,
Czarnowiejska,
Dąbrowskiej,
Długa,
Dmowskiego,
Do Prochowni (od początku do ul Odległej) numery parzyste, 2-20 i numery nieparzyste,
Drozdów,
Garbarska,
Gorczańska,
Gospodarcza,
Graniczna,
Gromadzka,
Hanausek,
Jana Pawła II al.,
Jana Pawła II plac,
Jasna,
Karpacka,
Kowalska,
Księżycowa,
XXV-Lecia PRL,
Osiedle Leśna,
Lwowska (od ul Ochronek i ul. Mostowej do końca) numery parzyste 38-198, numery
nieparzyste 39-227
Mała, Marusarz, Mostowa (od ul. Lwowskiej do potoku Wątok) numery parzyste 2-8,
Mrozówka,
Ochronek numery nieparzyste 1-21,
Odległa,
Okrężna (od potoku Wątok do ul. Lwowskiej) numery parzyste, 2-10 i numery nieparzyste
1-9a,
Olszynowa,
Orkana,
Orzeszkowej,
Pienińska,
Piesza,
Pirenejska,
Podhalańska,
Południowa,

Potok,
Pracy,
Promienna (od początku do ul. Odległej) numery parzyste 2-18 i numery nieparzyste 1-17
Pusta,
Rzędzińska,
Skowronków,
Skrzyszowska,
Słoneczna (od ul. Widok do końca) numery parzyste 16-86 i numery nieparzyste 15-69,
Słowików,
Spadowa,
Spadzista,
Sudecka,
Szara,
Środkowa,
Tatrzańska,
Warzywna,
Wiadukt,
Wolańska,
Zaułek
Zdrowa,
Zielona,
Osiedle Zielone,
Źródlana.

