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REGULAMIN NABORU
DO SALEZJAŃSKIEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W TARNOWSKICH GÓRACH
GIMNAZJUM, LICEUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Podstawa prawna:
1)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, (…)
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

2)

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim na rok
szkolny 2016 / 2017.

3)

Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

§ 1.
1.

Regulamin określa warunki przyjęcia do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, Liceum Ogólnokształcącego
nr XI z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 15 w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

2.

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do:
a) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi określa § 2,
b) Liceum Ogólnokształcącego nr XI i Technikum nr 14 określa § 3,
c) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 15 określa § 4.

§ 2.
1.

Rekrutacja kandydatów do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Salezjańskim Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, dla celów organizacyjnych gimnazjów rejonowych, dla
których Organem Prowadzącym jest Samorząd Terytorialny Gminy Tarnowskie Góry, trwa
od 4 kwietnia do 20 maja 2016 r.

2. Do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi przyjmowani są absolwenci szkół
podstawowych – zdrowi lub posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(w tym niepełnosprawni ruchowo) w normie intelektualnej.
3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym niepełnosprawni ruchowo)
przyjmowani są na podstawie warunków i kryteriów określonych w ust. 8 do 9 oraz dokumentów
zdrowotnych, a także posiadanych opinii psychologicznych.
4. Kandydata z niepełnosprawnością ruchową obowiązują badania lekarskie oraz wywiad psychologiczny
i socjalny przeprowadzony w szkole w terminie uzgodnionym w dniu złożenia podania.
5.

Uczniowie zdrowi przyjmowani są na podstawie dokumentów, warunków i kryteriów określonych
w ust. 7 oraz w ust. od 10 do 12.

6.

Uczniowie przyjmowani do Gimnazjum uczą się dwóch języków obcych:
1) kontynuują naukę języka angielskiego na bazie programu szkoły podstawowej,
2) języka włoskiego, francuskiego lub niemieckiego uczą się od podstaw wg dokonanego wyboru,
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dla uczniów, którzy nie uczyli się języka angielskiego, szkoła nie organizuje odrębnych zajęć
wyrównawczych.

Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:
1) wniosek o przyjęcie (wyłącznie wg wzoru),
2) kwestionariusz osobowy (wyłącznie wg wzoru),
3) opinię katechety (wyłącznie wg wzoru),
powyższe formularze można wydrukować ze strony: (http://sosw.salezjanie.pl) lub pobrać
w sekretariacie szkoły,
4) trzy zdjęcia (30 x 40 mm),
5) kserokopię świadectwa promocyjnego z V klasy szkoły podstawowej (czarno-biała) wraz z oryginałem do
wglądu (oryginał zostaje zwrócony kandydatowi),
5) potwierdzony przez szkołę wykaz ocen za I semestr klasy VI szkoły podstawowej wraz z opinią
wychowawcy (wyłącznie wg wzoru),
6) opinię psychologiczną (jeżeli kandydat taką posiada),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia itp. jeżeli kandydat
takie posiada), oryginały do wglądu celem potwierdzenia.
SZKOŁA NIE WYKONUJE KSEROPKOPII PRZY NABORZE
Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej jako informację wstępną należy podać do 21
czerwca 2016 r. a do 30 czerwca 2016 r. dostarczyć komplet kopii oryginałów: świadectwo ukończenia szkoły
oraz zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu.
Informację wstępną o wynikach sprawdzianu można uzyskać na dwa sposoby:
1) Od dyrektora szkoły podstawowej po otrzymaniu przez szkołę wyników z OKE
2) Wydrukować wyniki ze strony OKE i podpisane przez rodziców/a dostarczyć do sekretariatu szkoły.
Dyrektorzy szkół podstawowych po 27.05.2016 r. otrzymują z OKE loginy i hasła dla rodziców

8.

9.

Osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym osoby niepełnosprawne) do
dokumentacji wymienionej w ust. 7 dołączają:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) na czas nauki w szkole
gimnazjalnej,
2) aktualną i wyczerpującą opinię psychologiczną z ostatnich 12 m-cy, a także wcześniejsze,
jeżeli były wystawione,
3) aktualne zaświadczenie lekarskie opisujące dokładnie rodzaj schorzenia oraz inne dokumenty
medyczne: wypisy szpitalne, zdjęcia rtg, itp. (mogą być kserokopie),
4) orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli kandydat posiada.
Warunki zdrowotne osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(w tym niepełnosprawnych ruchowo)

1)

osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym niepełnosprawne ruchowo)
powinny być samodzielne w wykonywaniu czynności życia codziennego (m.in. dbanie o higienę
osobistą, ubieranie się, spożywanie posiłków, poruszanie się, pisanie),

2)

o przyjęcie do szkoły nie mogą ubiegać się osoby, u których stwierdzono następujące
schorzenia:
a)
znaczny stopień upośledzenia narządów słuchu i wzroku,
b)
choroba psychiczna, czynna gruźlica, nietrzymanie moczu i stolca, hemofilia,
c)
epilepsja, jeśli ataki występowały w okresie ostatnich trzech lat (wymagane aktualne
zaświadczenie lekarza neurologa).

10.

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 20 maja 2016 r. do godz.
12:00. Dokumenty należy złożyć w komplecie, prosi się nie opisywać zdjęć, nie wpinać dokumentów do
teczek.

11.

W przypadku gdy liczba kandydatów zdrowych jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje
gimnazjum, po dokonaniu przyjęcia uczniów niepełnosprawnych ruchowo i uczniów, o których mowa
w ust. 13, 14 i 15 kandydaci zdrowi przyjmowani są w kolejności uzyskania najwyższej ilości punktów do
wyczerpania planowanego limitu miejsc; punkty oblicza się na podstawie kryteriów uwzględniających:
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liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej; maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu
wynosi 40,

2)

liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w klasie V i w pierwszym semestrze klasy VI szkoły podstawowej; maksymalna ilość punktów wynosi 40,
przedmioty brane pod uwagę do punktacji:
a) język polski,
b) język obcy, w przypadku dwóch języków bierze się pod uwagę ocenę wyższą,
c) matematyka,
d) przyroda,
e) religia,
punktację za oceny ustala się następująco:
a) celujący
4 pkt
b) bardzo dobry
3 pkt
c) dobry
2 pkt
d) dostateczny
1 pkt
e) dopuszczający 0 pkt
f)
niedostateczny 0 pkt
inne osiągnięcia
a) za udział w dwóch ostatnich latach (klasa V i VI) w finale wojewódzkim konkursu
przedmiotowego, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyznaje się dodatkowo 4 pkt,
b) za każde inne osiągnięcie w dwóch ostatnich latach (klasa V i VI) z zakresu podstawy
programowej przedmiotów branych pod uwagę do punktacji przyznaje się dodatkowo 1 pkt;
brane są pod uwagę osiągnięcia od szczebla wojewódzkiego poczynając, które są wymienione
w świadectwie szkolnym lub zostały udokumentowane potwierdzoną przez dyrektora szkoły
kopią dyplomu lub kopią innego zaświadczenia.

3)

4)

5)

12.

Kryteriów, o których mowa w ust. 11 pkt 1 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1. Całkowitą liczbę punktów dla
tych uczniów ustala się mnożąc przez dwa ilość punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych
w ust. 11 pkt 2 do 5.

13.

Uczniowie będący w trudnej sytuacji społecznej mogą być przyjęci do szkoły niezależnie od kryteriów
zawartych w ust. 11 w liczbie 10 % wszystkich przyjętych na podstawie stosownych dokumentów.

14.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego),
przyjmowani są na podstawie stosownych zaświadczeń niezależnie od kryteriów zawartych w ust. 11.

15.

Uczniowie będący dziećmi pracowników Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mogą być
przyjęci do Gimnazjum na podstawie kryteriów zawartych w ust. 11 lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

15a. Uczniowie, którzy nie spełniają kryterium naboru, o którym mowa w ust. 11, mogą zostać przyjęci w liczbie
10 % wszystkich przyjętych w szczególnych okolicznościach wynikających z charyzmatu szkoły katolickiej po
rozmowie i akceptacji Dyrektora Naczelnego Ośrodka.
16.

Przed ustaleniem ostatecznej listy przyjętych uczniów, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna
(rodzic/e + kandydat) wyznaczona w terminie trwania rekrutacji (godziny popołudniowe) oraz test
kompetencji. Termin testu: 16 czerwca 2016 r.- godziny popołudniowe (szczegółowe informacje będą podane
w osobnym komunikacie na stronie szkoły).

17.

Liczba klas pierwszych, do których przeprowadza się nabór, wynosi 4. Język włoski będzie realizowany
w klasie „a”, język francuski będzie realizowany w klasie „c” a język niemiecki w kasach „b i d”. Podział na
języki włoski, francuski i niemiecki w poszczególnych klasach może ulec zmianie. Liczba chętnych
kandydatów na poszczególne języki będzie kryterium podziału. Liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych
nie może przekroczyć 112 (lub 104 w przypadku 1 klasy integracyjnej) .

18.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów ogłoszona zostanie w dniu 24 czerwca 2016 r.
o godz. 15:00.
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19.

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów będzie ogłoszona wyłącznie na tablicy ogłoszeń
przy wejściu do szkoły.

20.

Ostatecznym potwierdzeniem woli nauki jest dostarczenie do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15:00
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia ze sprawdzianu oraz oryginału
karty zdrowia ucznia.

21.

Osoby, które w oznaczonym w ust. 20 czasie nie przedstawiły wymaganych dokumentów nie bierze się pod
uwagę w procesie rekrutacji i to miejsce może zająć kandydat z listy niezakwalifikowanych.

22.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie
opublikowane w dniu 1 lipca 2016 r.

22a. Przydziały kandydatów do poszczególnych klas dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
Ostateczny głos ma w niej Przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkół w SOSW.
23.

24.

W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia; Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem; Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; Dyrektor
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Dokumenty kandydatów nieprzyjętych należy odebrać do 30 września 2016 r. Po tym terminie dokumenty
zostaną zniszczone.

§ 3. (nie dotyczy)
§ 4. (nie dotyczy)

Tarnowskie Góry, 4 kwietnia 2016 r.

