Zał. 1 TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W OŁAWIE
Do 20.04.2016 r.
1.
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
gimnazjum dla uczniów zamieszkałych w obwodzie
szkoły lub uczęszczających do szkół prowadzonych
przez Gminę Oława
Terminarz rekrutacji dla uczniów podlegających rekrutacji tj. zamieszkałych poza obwodem gimnazjum
od 1 do 23 czerwca 2016 r.
2.
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
gimnazjum.
Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły
od 24 czerwca 2016 r.
3.
podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach
do 28 czerwca 2016 r. godz. 15.00
sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych
dokumentów.

4.
5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do gimnazjum.
Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez
złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.
UWAGA!

15 lipca 2016r. godz. 14.00
18 i 19 lipca 2016r.

Niedostarczenie oryginałów dokumentów w w/w
terminie jest równoznaczne z rezygnacją z chęci
nauki w naszej placówce. Na to miejsce zostaną
przyjęci kandydaci z listy rezerwowej.
6.
7.
8.

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych
do gimnazjum, po złożeniu dokumentów, o których mowa
w punkcie 4 oraz listy uczniów nieprzyjętych.
Uzupełniający termin rekrutacji będzie miał miejsce w
przypadku zwolnienia miejsc z I terminu-ostateczne
zamknięcie rekrutacji po egzaminach poprawkowych.
Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do
wojewódzkiego sądu administracyjnego

12.

Do 20 lipca 2016r. godz. 14.00
22 sierpnia 2016r. godz. 14.00
W terminie 7 dni od dnia
podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Sporządza Komisja
Rekrutacyjna w terminie
5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica kandydata z
wnioskiem.
do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
W terminie7 dni od dnia
otrzymania odwołania.
Skargę wnosi się w terminie 30
dni od dnia doręczenia
skarżącemu rozstrzygnięcia w
sprawie.

1. Skargę do sądu
administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem organu,
którego działanie lub
bezczynność są przedmiotem
skargi.
2. Organ, o którym mowa w
punkcie 1, przekazuje skargę
sądowi wraz z aktami sprawy i
odpowiedzią na skargę w
terminie 30 dni od dnia jej
wniesienia.

