
 

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 

 Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju 

w roku szkolnym 2015/2016 
§ 1.   Podstawa prawna :   

                              

art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r.     

  o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie 

terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. 

§ 2. Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju 

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju przyjmuje się: 

a. - z urzędu absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły, 

b. - na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) – absolwentów szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 
§ 3. Terminarz rekrutacji : 

- składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum (do pobrania w sekretariacie              

szkoły lub ze strony internetowej szkoły http://gimnazjum.szczawno-zdroj.pl: od 2 czerwca 2015 r. 

do 25 czerwca  2015 r.   
- składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia                       

o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej od 26 czerwca 2015 r.  do  29 czerwca 2015 r. 

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum :    

do 2 lipca 2015 r. 

- złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych 

wymaganych dokumentów (jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej) : do 6 lipca 2015 r. 

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum : do 7 lipca 2015 r. 

§ 4. Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum: 

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły w miarę 

posiadanych przez szkołę wolnych miejsc. 

2. O przyjęciu ucznia spoza obwodu decyduje wysokość średniej oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej, 

zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. 

3. Podania kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali 

ocenę poprawną, nieodpowiednią lub naganną z zachowania nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku dużej liczby kandydatów szkoła zastrzega sobie prawo do zaostrzenia 

kryteriów wymienionych wyżej. 
      5. Komisja rekrutacyjna: 

1. Rekrutację do Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju prowadzi Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły, 

2. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej : 

a) ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

gimnazjum do 2 lipca 2015 r., 

b) ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do gimnazjum po złożeniu 

dokumentów, o których mowa w § 3 do 7 lipca 2015 r.,  

c) dokonanie podziału uczniów na zespoły klasowe , 

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

http://gimnazjum.szczawno-zdroj.pl/

