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Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2016/2017 

w Publicznym Gimnazjum 

Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie 

 
Opracowana na podstawie Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania                      

do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017. 

 

I. Terminy rekrutacji- dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem 

szkoły. 

 

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest w terminach  

podanych przez szkołę do publicznej wiadomości. 

2. Przy zapisie dzieci na rok szkolny 2016/2017 do pierwszej klasy obowiązują  

następujące terminy: 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie  

do gimnazjum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

od 23 maja 2016 r. 

do 10 czerwca 2016 r. 

 

 

od 25 lipca 2016 r. 

do 26 lipca 2016 r. 

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  

do gimnazjum o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej  

oraz o zaświadczenie o wynikach 

sprawdzaniu 

 

od 24 czerwca 2016 r. 

do 28 czerwca 2016 r. 

 

 

 

nie dotyczy 

6. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

do gimnazjów i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

 

 

do 1 lipca 2016 r. 

 

 

 

do 1 sierpnia 2016 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

 

do 18 lipca 2016 r. 

do 18 sierpnia 2016 r.  
(jeden dzień  

po rozpatrzeniu 

odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej; termin 

wynika z art. 20zc ustawy  

o systemie oświaty) 
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8. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia 

o wynikach sprawdzaniu, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do gimnazjum  

 

 

 

do 20 lipca 2016 r. 

 

 

 

do 22 sierpnia 2016 r. 

9. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

 

do 22 lipca 2016 r. 

 

do 24 sierpnia 2016 r. 

 

 

II. Zasady rekrutacji 

1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie       

podania o przyjęcie do gimnazjum podpisanego przez kandydata i jego rodziców                         

( prawnych opiekunów), świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenia o przystąpienie ucznia do sprawdzianu i uzyskanych wynikach. 

2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego Gimnazjum  mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane 

gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy liczba wniosków rodziców                       

o przyjęcie do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu dziecka decyduje suma 

punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. W rekrutacji do Publicznego Gimnazjum maksymalna liczba punktów  możliwych             

do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100 w tym: 

a) 40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ( zawarta w zaświadczeniu                          

o szczegółowych wynikach sprawdzianu) 

b) 40 punktów – liczba punktów   możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie   

     ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody   

     i języka obcego – obowiązkowego, 

c) 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie  

   ukończenia szkoły podstawowej. 

5. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka 

polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego) 

- celujący – 8 pkt. 

- bardzo dobry – 7 pkt. 

- dobry – 5 pkt. 

- dostateczny – 3 pkt. 

- dopuszczający – 1pkt. 

6. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym: 

- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt, 

- za udział w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,  

  w tym: 

- laureat konkursu – 10 pkt, 

- finalista konkursu – 5 pkt. 
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- za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt – za miejsca I - III  lub tytuły 

laureatów uzyskane w konkursach: 

- ogólnopolskich – 5 pkt. – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,  

- wojewódzkich – 3 pkt – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy, 

- powiatowych – 1 pkt. 

 

III. Postępowanie rekrutacyjne. 

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana  

corocznie przez Dyrektora szkoły do Publicznego Gimnazjum  zgodnie                             

z terminarzem rekrutacji wydawanym corocznie przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

2.  Dyrektor wyznacza Przewodniczącego komisji. 

3.  Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy: 

  weryfikacja wniosków, 

  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

  podanie do publicznej  wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

zawierających imiona i nazwiska oraz minimalny próg punktowy, od którego  wniosek 

mógł otrzymać akceptację Komisji Rekrutacyjnej, 

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

 przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły. 

4.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości. Listy  

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają imiona i nazwiska  

oraz minimalny próg punktowy umożliwiający przyjęcie dziecka spoza obwodu               

do szkoły. 

5. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wywiesza się w szkole do  publicznej  

wiadomości. 

 

IV. Tryb odwoławczy. 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                   

i nieprzyjętych do klasy pierwszej rodzic kandydata może wystąpić do Komisji  

Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania 

wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała kandydatów do przyjęcia do szkoły oraz liczbę punktów, 

którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od Komisji Rekrutacyjnej rodzic może 

wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia w/w komisji. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły przysługuje rodzicowi odwołanie do Sądu 

Administracyjnego. 
 

 

 

 

 

 

Opracowano:                                                                               Dyrektor szkoły: 

03.02.2016r.                                                                                 mgr Jacek Szewczyk 


