Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych
do Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach
na rok szkolny 2010/2011

1. Dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej powołuje
Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele
Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół w Łambinowicach .
2. Komisja opracowuje ankietę skierowaną do uczniów klas szóstych.
3. Do końca marca 2010 r. uczniowie klas szóstych Gminy Łambinowice
wypełniają ankietę, na podstawie której szkoła zdobywa wstępne informacje
w kierunku:
- planowania liczby uczniów klas pierwszych,
- nauki wybranych języków obcych,
- zainteresowań uczniów.
Taka informacja zwrotna ma wpływ na planowanie liczby oddziałów,
wybór języków obcych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych mających
na celu rozwój zainteresowań uczniów.
4. Termin składania podań absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych
poza obwodem gimnazjum od 29 marca do 23 kwietnia 2010 r.
5. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę
posiadanych miejsc na podstawie podania kandydata podpisanego przez
rodziców (prawnych opiekunów), świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, wyników ze sprawdzianu z OKE.
6. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego
gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje
gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych
w statucie gimnazjum.
7. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego poza
obwodem gimnazjum jest posiadanie na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej przynajmniej dobrej oceny z zachowania.
8. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych
dokumentów od dnia 28 czerwca do 30 czerwca 2010 r.
9. Komisja rekrutacyjna pracuje w okresie od 1 lipca do 2 lipca 2010 r.
dokonując podziału uczniów do poszczególnych klas według następujących
kryteriów:
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• w roku szkolnym 2010/2011 powstają oddziały klasowe realizujące takie
same programy nauczania w całym cyklu trzyletniego kształcenia,
• do każdego oddziału uczęszczają uczniowie miejscowi i dojeżdżający,
• do żadnego oddziału klasy pierwszej nie są przenoszone całe klasy szkół
podstawowych,
• w żadnej klasie nie pozostaje pojedynczy uczeń z danej miejscowości
(oprócz przypadku, że z danej miejscowości uczęszcza tylko jedna osoba),
• każda klasa jest koedukacyjna, w miarę możliwości składająca się
w równej liczbie z dziewcząt jak i chłopców,
• w każdej klasie uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych,
wybranych przez siebie,
• nie dokonuje się podziału klas ze względu na uzyskane wyniki w szkole
podstawowej; do każdej klasy uczęszczają uczniowie, którzy osiągnęli
bardzo dobre jak i niższe oceny końcoworoczne,
• uczniowie drugoroczni (w zależności od ich liczby ) nie trafiają tylko do
jednego oddziału,
• uczniowie realizujący program szkoły specjalnej nie uczęszczają do tej
samej klasy.
10. Listy z podziałem uczniów na klasy zatwierdza Dyrektor szkoły,
przydzielając do każdego oddziału wychowawcę klasy.
11. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor szkoły na podstawie
arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
12. Do 5 lipca 2010 r. ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.
13. Do dnia 14 sierpnia 2010 r. rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać
pisemne podanie o przeniesienie ucznia do innej klasy.
14. Dodatkowa rekrutacja do gimnazjum dla uczniów, którzy z przyczyn
losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu odbywa się
w okresie od dnia 24 sierpnia do 28 sierpnia 2010 r.
15.W ostatnim tygodniu sierpnia 2010 r. odbywa się posiedzenie Komisji
Rekrutacyjnej, na którym następuje rozpatrywanie podań.
Podanie jest rozpatrzone pozytywnie, jeżeli ewentualna zmiana nie ma
wpływu na organizację pracy szkoły np. podział na grupy językowe,
podział na grupy na wychowaniu fizycznym.
16.Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych
gimnazjum 31 sierpnia 2010 r.
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