Bytom, dnia 28 lutego 2015 r.
Szanowni Rodzice i Kandydaci
do klasy pierwszej
Gimnazjum nr 11
w Bytomiu

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OPDO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Gimnazjum nr 11 w Bytomiu z dnia 29 września
2004r (z późn.zm.)

ustalam
następujące terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 11 w Bytomiu w roku
szkolnym 2015/2016:
1. Terminy zgłaszania uczniów, składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją :
1)

zgłoszenie dziecka do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu - rodzic dziecka zamieszkałego w
obwodzie Gimnazjum nr 11 obowiązkowo1 składa:
od 1 marca do 31 marca 2015r.

2) wniosek – wraz z dokumentacją – o przyjęcie do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu rodzic
kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły składa:
od 14 kwietnia do 21 maja 2015r.
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. dostarczanie kopii świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz wymaganych
dokumentów;
2) 2 lipca 2015 r. godz. 15. 00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ;
3) do 6 lipca 2015 r. godz. 15.00. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia.
4) 7 lipca 2015 r. godz. 15.00. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.
5) W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy
przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
1

18 stycznia 2014r. weszła w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004r. poz.7), która nakłada na rodziców obowiązek zgłoszenia dziecka do
szkoły, w obwodzie której mieszka.

3. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) Zgłoszenie dziecka do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.2
2) Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 11 w Bytomiu kandydata zamieszkałego poza
obwodem Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.3
3) Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.4
4) Potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.5
5) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
6) Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej.
7) Kwestionariusz osobowy.6
8) 2 fotografie legitymacyjne.7
9) Karta zdrowia.8
Uprzejmie prosimy o kompletowanie i składanie dokumentów w teczkach zamykanych na
gumkę. Wzory druków dostępne są na stronie internetowej www.gim11.bytom.pl w zakładce
„Rekrutacja”
4. Terminy składania dokumentów:
LP
DOKUMENT
TERMIN

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

2

Zgłoszenie dziecka do Gimnazjum nr 11
w Bytomiu
Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr
11 w Bytomiu
Potwierdzona kopia świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej
Potwierdzona kopia zaświadczenia o
wynikach sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej
Oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej.
Kwestionariusz osobowy.
2 fotografie legitymacyjne
Karta zdrowia

KANDYDACI
OBWODOWI

KANDYDACI SPOZA
OBWODU

1.03 -31.03.2015r
do godziny 15 00
----------------------------

---------------------------

do 30.06.2015r
do godziny 15 00
do 30.06.2015r
do godziny 15 00

14.04-21.05.2015r.
do godziny 15 00
do 30.06.2015r
do godziny 15 00
do 30.06.2015r
do godziny 15 00

do 6.07.2015r
do godziny 15 00
do 06.07.2015r
do godziny 15 00

do 6.07.2015r
do godziny 15 00
do 06.07.2015r
do godziny 15 00

8.07-10.07.2015r.
8.07-10.07.2015r.
8.07-10.07.2015r.

8.07-10.07.2015r.
8.07-10.07.2015r.
8.07-10.07.2015r.
Dyrektor szkoły
mgr Dorota Huras

Składają tylko rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.
Składają tylko rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 11 w Bytomiu.
4
Kopię świadectwa potwierdza dyrektor szkoły podstawowej.
5
Kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu potwierdza dyrektor szkoły podstawowej.
6
Składają tylko kandydaci przyjęci.
7
Składają tylko kandydaci przyjęci.
8
Składają tylko kandydaci przyjęci.
3

