REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM „OMEGA"
im. Górnośląskich Noblistów
prowadzonej przez
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Katowicach

Podstawa prawna:
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U z 2015 r. poz.2156).
2. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 02.11.2015 r. w sprawie
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań Komisji Rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (DZ.U. z 2015 r. poz. 1942).
3. Statut Społecznego Gimnazjum „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów
w Katowicach

§1
Postanowienia ogólne
1. Społeczne Gimnazjum „OMEGA” tworzy klasy maksymalnie 18-osobowe.
2. Do Społecznego Gimnazjum „OMEGA” przyjmowani są absolwenci klasy VI Społecznej
Szkoły Podstawowej „OMEGA”, o ile rodzice ucznia (prawni opiekunowie) złożą
podanie o kontynuację kształcenia dziecka w Społecznym Gimnazjum „OMEGA”
i podpiszą umowę z przedstawicielami Zarządu STE najpóźniej do 4 marca 2016 r.
3. Dyrektor Społecznego Gimnazjum „OMEGA” w porozumieniu z Organem Prowadzącym
określa datę Dnia Otwartego Szkoły, będącym jednocześnie dniem rekrutacji dla
pozostałych chętnych, oraz określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, a także wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły, oraz na jej stronie internetowej do końca stycznia roku, w którym
odbywa się rekrutacja.
4. Rekrutacji do Społecznego Gimnazjum „OMEGA”, dokonuje Komisja Rekrutacyjna,
którą powołuje Dyrektor szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej
postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, oraz pedagog
lub psycholog szkolny. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji
rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
6. Uczniowie na potrzeby rekrutacji otrzymują kod rekrutacyjny.
7. W regulaminie używa się skrótów:
7.1. SP – Społeczne Przedszkole „OMEGA”,
7.2. SSP – Społeczna Szkoła Podstawowa „OMEGA”,
7.3. SG – Społeczne Gimnazjum „OMEGA”.
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§2
Etapy postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów SSP „OMEGA”:
1. PODPISANIE UMOWY - wymagane jest podpisanie umowy o kontynuację kształcenia
do dnia 4.03.2016 r. /rekrutacja po tym etapie jest zakończona/.
§3
Etapy postępowania rekrutacyjnego dla uczniów niebędących absolwentami SSP „OMEGA”:
1. ZŁOŻENIE PODANIA - przez rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie
dziecka/kandydata do gimnazjum wraz z kopią świadectwa z kl. V lub VI jeżeli rekrutacja
następuje dopiero po ukończeniu szkoły podstawowej,
2. REKRUTACJA - przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego,
3. ZAKWALIFIKOWANIE KANDYDATA DO PRZYJĘCIA - uzyskanie rekomendacji do
przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną,
4. AKCEPTACJA ZARZĄDU STE - pozytywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia
kandydata,
5. PODPISANIE UMOWY – podpisanie w terminie 7 dni od uzyskania informacji
o wynikach rekrutacji umowy o kształcenie przez rodziców/opiekunów prawnych
kandydata oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

§4
Szczegółowe kryteria brane pod uwagę przy rekrutacyjne do kl. I:
1. wyniki testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności kandydata, określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych na koniec klasy
VI, w formie:
1.1. testu wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego,
1.2. testu wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki,
1.3. testu wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego - języka
angielskiego,
2. świadectwo ukończenia klasy V lub VI w przypadku przystąpienia do rekrutacji po
ukończenia szkoły podstawowej,
3. wyniki sprawdzianu w części I i II,
4. aktywność na rzecz innych ludzi,
5. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
6. inne osiągnięcia i sukcesy np. sportowe, artystyczne, uzyskane wyróżnienia,
7. posiadanie rodzeństwa w SP „OMEGA”, SSP „OMEGA”, SG „OMEGA”, lub rodzica
będącego pracownikiem STE.
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§5
Postanowienia końcowe
1. Rekomendację do przyjęcia do szkoły otrzymują uczniowie i kandydaci spoza SSP
„OMEGA”, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę
punktów. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 5 dni roboczych od dnia spotkania
kwalifikacyjnego przedstawia Zarządowi STE protokół z przebiegu postępowania
rekrutacyjnego, oraz listę kandydatów rekomendowanych i nierekomendowanych do
przyjęcia.
2. W ciągu 10 dni roboczych od spotkania rekrutacyjnego, Zarząd podejmuje decyzję
w formie uchwały o zakwalifikowaniu rekomendowanych kandydatów do szkoły,
a zakodowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaje
podana do publicznej wiadomości (udostępniona w sekretariacie szkoły).
3. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły zobowiązani są do podpisania umowy o
kształcenie kandydata, oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w terminie do 7 dni
od ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych. Brak spełnienia w/w warunków
skutkuje skreśleniem z listy.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną zakodowanej listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do SG „OMEGA”, następuje nie
później niż w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia na podpisanie przez rodziców
kandydata umowy o kształcenie oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej.
5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.
6. W przypadku naboru uzupełniającego przed rozpoczęciem i w trakcie roku szkolnego
obowiązują te same zasady.
7. Zarząd może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny.
Decyzja Zarządu jest ostateczna i niepodważalna.
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Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2016 / 2017
Złożenie podania o przyjęcie
kandydata do Społecznego
Gimnazjum „OMEGA”

na bieżąco

Dzień Otwarty
Społecznych Szkół i Przedszkola
„OMEGA” im. Górnośląskich
Noblistów
Spotkanie rekrutacyjne
kwalifikujące kandydata do
Społecznego Gimnazjum
„OMEGA”

12 marca 2016 r.
Główna rekrutacja

Opublikowanie zakodowanej listy
kandydatów zakwalifikowanych do
Społecznego Gimnazjum „OMEGA”

22 marca 2016 r.

Podpisanie umowy i uiszczenie
opłaty rekrutacyjnej warunkujące
przyjęcie kandydata do Społecznego
Gimnazjum „OMEGA”

Opublikowanie listy kandydatów
przyjętych do Społecznego
Gimnazjum „OMEGA”
Informacja o ewentualnych wolnych
miejscach.
Rekrutacja uzupełniająca
Zakończenie rekrutacji
Rekrutacja indywidualna
/w przypadku posiadania wolnych
miejsc lub w trakcie roku szkolnego/

do dnia 29.03.2016 r.

1 kwietnia 2016 r.

01.04.2016 r. - 08.04.2016 r.
09.04.2016 r.

od 09.04.2016 r.
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