ZARZĄDZENIE NR 6/2015
z dnia 07.04.2015 roku
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego,
składania dokumentów oraz trybu rozpatrywania wniosków
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
zarządzenie Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych
gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, par.39 ust. 7-10 Statutu Zespołu Szkół w Hucie
Mińskiej z/s w Cielechowiźnie.
1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Gimnazjum im. Karola
Wojtyły w Zespole Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
Lp. Rodzaj czynności
Termin
Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
Od 08.04.2015 do
1
gimnazjum.
08.05.2015r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 11 maja 2015 r.
2
i kandydatów niezakwalifikowanych.
do godz. 14.00
Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych
22 maja 2015
3
zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum publicznego, którzy
do godz. 14.00
zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Gimnazjum. (Składanie
01 lipca 2015 r.
4
oryginałów świadectw i zaświadczeń OKE.)
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
03 lipca 2015 r.
5
kandydatów nieprzyjętych oraz ilości wolnych miejsc do postępowania
do godz. 14.00
uzupełniającego.
2. Do klasy pierwszej gimnazjum, przed rozpoczęciem roku szkolnego, z urzędu, na podstawie
zgłoszeń do obwodowego gimnazjum. przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali
w obwodzie szkoły. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem szkoły, przyjmowani
są na podstawie wniosków złożonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
3. W roku szkolnym 2015/2016 do Gimnazjum w Zespole Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie
przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum, którzy
w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich
przedmiotów: co najmniej 3,75.
4. O kolejności przyjęć do gimnazjum decydować będzie suma punktów uzyskana w trakcie
weryfikacji kryteriów ustalonych w Statucie Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie wg
poniższej tabeli:
Lp.
Kryteria
Ilość punktów
1
5
Ocena zachowania dobra lub bardzo dobra
2
Ocena zachowania wzorowa
10
3
Ocena ze wszystkich przedmiotów od 3,75 do 4,74
5
4
Ocena ze wszystkich przedmiotów od 4,75 do 6,00
10
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016
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