Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych
uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej
w roku szkolnym 2016/2017
Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywać się będzie na podstawie:
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania
na
punkty
poszczególnych
kryteriów
uwzględniających
w
postepowaniu
rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).
 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych , do szkół podstawowych dla dorosłych, klas
pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny
2016/2017.

INFORMACJE
DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 9
Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu.
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum jest:
1. Złożenie w sekretariacie szkoły ZGŁOSZENIA podpisanego przez rodziców /prawnych opiekunów.
2. ZGŁOSZENIE można składać - od 10 marca 2016r. do 30 kwietnia 2016r.
3. Druk ZGŁOSZENIA dostępny jest na stronie internetowej szkoły:www.gimnazjum9dg.xaa.pl
lub w sekretariacie szkoły.
4. Po zakończeniu roku szkolnego należy przedłożyć w sekretariacie szkoły:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
Należy również dołączyć:
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
5. 4 lipca 2016r. - zostanie wywieszona lista uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.
INFORMACJE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH
POZA OBWODEM GIMNAZJUM NR 9

Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
będzie odbywała się drogą elektroniczną: dabrowagornicza-gim.edu.com.pl
1. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są do klasy pierwszej gimnazjum na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów w drodze postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.
2. Rodzice kandydatów zamieszkałych i zameldowanych poza obwodem Gimnazjum nr 9 składają
WNIOSEK o przyjęcie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

3. WNIOSEK można składać - od 6 maja 2016r. do 10 czerwca 2016r.
Do wniosku należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym.
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
Druk WNIOSKU dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum9dg.xaa.pl
lub w sekretariacie szkoły .
Kryteria naboru uczniów do klas I Gimnazjum nr 9 dostępne są na stronie internetowej szkoły:
www.gimnazjum9dg.xaa.pl
4. Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. – Kandydat dostarcza kopie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
5. Do 30 czerwca 2016r. – Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do gimnazjum
i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których
mowa w art. 20t ust.7 ustawy).
6. 15 lipca 2016r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły.
7. Od 15 lipca do 20 lipca 2016r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach ze sprawdzianu.
Kandydaci zobowiązani są również dostarczyć:
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
8. 22 lipca 2016r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.
9. Lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły.

Terminy postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej gimnazjum
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum,
jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami:
1. Od 22 lipca do 27 lipca 2016r. - można składać WNIOSEK, do którego należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Druk WNIOSKU dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum9dg.xaa.pl
lub w sekretariacie szkoły .
2. Do 2 sierpnia 2016r. – Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do gimnazjum
i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjnym. (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa
w art. 20t ust.7 ustawy).

3. 18 sierpnia 2016r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. (art.20zc ust.6-9 ustawy)
4. Listy zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych szkoły.
5. Od 18 sierpnia do 22 sierpnia 2016r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach ze sprawdzianu.
Kandydaci zobowiązani są również dostarczyć:
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
6. Do 31 sierpnia 2016r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.
Lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły.
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