REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI
DO GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO
W ŁĘCZNEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
§1
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej
przyjmuje się:
1) z urzędu wszystkich absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych
w obwodzie Gimnazjum, na podstawie zgłoszenia rodziców,
2) wszystkich laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, na podstawie wniosku rodziców,
3) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum
nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej, na podstawie wniosku
rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
dysponuje wolnymi miejscami, a uczeń spełnia wymagane kryteria
rekrutacyjne.
2. Wniosek o przyjecie do publicznego gimnazjum może być złożony do nie więcej niż
trzech wybranych szkół.
3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną.
4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów,
w każdym roku określa Lubelski Kurator Oświaty.
5. Jeżeli Gimnazjum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym
wyznacza termin postępowania uzupełniającego.

§2
1.

Kryteria lokalne oraz ich wartości punktowe, które mają zastosowanie na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego dla uczniów zamieszkałych poza obwodem
Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej, na podstawie Uchwały
NR XVI/82/2015 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów
lokalnych i ich wartości punktowej.
a) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej będącej w obwodzie gimnazjum –
10 punktów,
b) w gimnazjum obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 8 punktów,
c) kandydat uzyskał wysokie wyniki za I okres nauki w klasie VI (średnia ocen
4,0 do 6,0) – 15 punktów,

2.

d) kandydat zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale w gminie która jest organem
prowadzącym szkoły – 5 punktów.
Spełnienie warunków wymienionych w ust. 1 rodzice potwierdzają w oświadczeniu
stanowiącym załącznik do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§3
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej dla uczniów
zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 w Łęcznej na rok szkolny
2016/2017, na podstawie Zarządzenia nr 9/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia
29.01.2016 r.

Lp.
Czynności
1.
Składanie wniosków o przyjęcie do
gimnazjum .
2.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
oraz
o
zaświadczenie
o wynikach sprawdzianu.
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do gimnazjum
i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych.
5.
Potwierdzenie przez kandydatów woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej
oraz
oryginału zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu, jeśli nie zostały wcześniej
złożone.
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy
do 31.05.2016
24.06.2016 – 28.06.2016

do 29.06.2016

do 30.06.2016 godz. 1000

do 01.07.2016 godz. 1500

05.07.2016 godz. 1000

