
KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOBIÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW:

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły

podstawowej.

Młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci  spoza  obwodu  Gimnazjum  mogą  zostać  przyjęci   po  przeprowadzeniu  postępowania

rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

Laureaci  lub  finaliści  ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów

przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych  zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności.

W  przypadku,  gdy  liczba  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  Gimnazjum  jest  większa

niż  liczba  wolnych  miejsc,  którymi  dysponuje  szkoła,  kandydatów  przyjmuje  się  na  podstawie

kryteriów określonych przez organ prowadzący tj.:

1) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,

4) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,

5) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

6) kandydat zamieszka na terenie obwodu szkolnego w trakcie roku szkolnego.

Za każde kryterium przyznaje się po 1 punkcie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty wymagane od kandydatów z obwodu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze: 

 zgłoszenie;

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole 

podstawowej;

 dwa zdjęcia legitymacyjne – opisane na odwrocie;

 karta zdrowia ucznia (nie dotyczy absolwentów Szkoły Podstawowej w Kobiórze). 



Dokumenty wymagane od kandydatów spoza obwodu Gimnazjum:

  wniosek rodziców do dyrektora; 

  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

  zaświadczenie  o  szczegółowych  wynikach  sprawdzianu  przeprowadzonego  w  szkole

podstawowej; 

  dwa zdjęcia legitymacyjne – opisane na odwrocie; 

  karta zdrowia ucznia (nie dotyczy absolwentów Szkoły Podstawowej w Kobiórze); 

 zaświadczenie  o  uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  ogólnopolskich  olimpiad

przedmiotowych  oraz  laureata  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim

lub  ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych  zgodnie  z  przepisami  wydanymi  na  podstawie

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572, z późn .zm.);

 dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ 

prowadzący: 

- orzeczenie o niepełnosprawności –  kryterium określone w  pkt. 2 i 3,

      - oświadczenie rodziców – kryterium określone w pkt. 1, 4 i 6

- dokument potwierdzający objęcie pieczą zastępczą – kryterium określone w pkt. 5.

TERMINY REKRUTACJI:

1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów z obwodu gimnazjum: do 31 marca 2016 r.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym:

1) termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do gimnazjum: od dnia 6 maja do 10 czerwca 2016 r.

2) uzupełnienie wniosku: od dnia 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r.

3) weryfikacja wniosków o przyjęcie  do gimnazjum: do dnia 30 czerwca 2016 r.

4) podanie  do  wiadomości  rodziców  listy  kandydatów  zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych: dnia 15 lipca 2016 r.

5) potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka przez rodzica: od dnia 15 lipca do 20 lipca 2016 r.

6) podanie do wiadomości rodziców listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych  

dnia: 22 lipca 2016 r.

3. W postępowaniu uzupełniającym:

1) termin składania wniosku o przyjęcie dziecka do gimnazjum: od dnia 22 lipca do 27 lipca 2016 r.

2) weryfikacja wniosków o przyjęcie  do gimnazjum: do dnia 2 sierpnia 2016 r.

3) podanie  do  wiadomości  rodziców  listy  kandydatów  zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych: dnia 18 sierpnia 2016 r.

4) potwierdzenie woli  przyjęcia dziecka przez rodzica: od dnia 18 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r.

5) podanie do wiadomości rodziców listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych: 

dnia 31 sierpnia 2016 r.


