
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy 

na rok szkolny 2015/2016 

 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2014 poz. 7 ). 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są z urzędu absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych z terenu sołectw: Iłownica, 

Landek, Rudzica, Roztropice i Wieszczęta. 

 

2. Na wniosek rodziców, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum może wyrazić zgodę na przyjęcie 

absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, którzy mieszkają poza obwodem. 

 

3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje 

gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów:  

 

1) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w klasie szóstej szkoły 

podstawowej uzyskali łącznie z wynikami zewnętrznego sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności przeprowadzonego 

w klasie szóstej najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu c. Liczbę punktów oblicza się sumując:  

a) liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen rocznych uzyskanych przez kandydata z przedmiotów 

wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wraz z oceną z religii/etyki) przez 10,  

b) liczbę punktów uzyskaną za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartą 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu,  

c) liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przyznawanych jest 5 punktów; 

2) nie przyjmuje się do gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej nieodpowiednią lub 

naganną ocenę z zachowania;  

3) 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 w pierwszej kolejności; 



4) kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani są z innymi 

kandydatami bez uwzględniania ocen uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.  

 

4. Rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem  składa wniosek o przyjęcie do gimnazjum w terminie od 14 kwietnia do 21 maja 

2015 r.  

1) Do wniosku  dołącza zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego następujące dokumenty: 

 świadectwo ukończenia szkoły, 

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich    olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata  

 konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

2) Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność  oryginałem. 

5. Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum tworzy listy klas pierwszych, uwzględniając: 

 

1) zbliżoną liczbę uczniów z co najmniej dwóch szkół podstawowych;  

2) stopień pokrewieństwa między uczniami ( rodzeństwo w tej samej klasie);  

3) zbliżoną liczba dziewcząt i chłopców w tworzonych oddziałach;  

4) różnorodność poziomów intelektualnych uczniów (tzn. w każdym oddziale znajdują się uczniowie osiągający bardzo dobre 

wyniki oraz mający problemy w nauce).  

6. Zgłoszenie uczniów należących do obwodu gimnazjum dokonuje się na „drukach zgłoszenia”  do dnia 27 marca 2015r. 

w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00. 

 

 



7. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjum: 

 

1) do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia 

o wynikach sprawdzianu, 

2) 2 lipca 2015 r. godz. 15. 00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych, 

3) do 6 lipca 2015 r. godz. 15.00. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

i zaświadczenia.  

4) 7 lipca 2015 r. godz. 15.00. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum, 

5) do 8 lipca 2015r. do godz. 12.00 składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

6) w terminie do 7 dni od daty złożenia pisma, dyrektor rozstrzyga odwołanie przyjęcia, 

7) do 24 sierpnia 2015r. do godz. 12.00 składanie dokumentów w rekrutacji uzupełniającej, 

8) 26 sierpnia 2015r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do gimnazjum. 

 

 

 
Bliższe informacje są udzielane w sekretariacie tel. 33 / 8154926. 

 

 

 



 
                                                                                                                        /Data przyjęcia zgłoszenia/ 

 

ZGŁOSZENIE  UCZNIA 

do klasy pierwszej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy w roku szkolnym 2015 / 2016 

zamieszkałego w obwodzie szkoły 

1. Dane osobowe ucznia: 

Imię / imiona i nazwisko  

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL  

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

2.Dane rodziców / prawnych opiekunów ucznia: 

 

Imię i nazwisko matki / prawnego 

opiekuna 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 Numery telefonów kontaktowych 

 



Imię i nazwisko ojca / prawnego 

opiekuna 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 Numery telefonów kontaktowych 

 

3. Dodatkowe dołączone informacje ( np: orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, stan zdrowia, zalecenia lekarskie,itp. ) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Nazwa przystanku autobusowego, z którego uczeń będzie dojeżdżał  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam że: 

1) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora gimnazjum o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji do realizacji procesu dydaktyczno - 

wychowawczego ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze 

zmianami ), 

4) wyrażam bezterminową zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć, 

uroczystości, apeli szkolnych oraz wykonanych przez nie prac podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno - wychowawczych 

na stronie internetowej, w gazetce, w kronice, filmach szkoły w celu informacji, promocji szkoły ( zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z 1994r, nr 24 poz. 83 ze zmianami). Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że zgody te w każdej chwili mogę cofnąć w dowolnej formie pisemnej, wówczas dane zostaną cofnięte w terminie 

do 30 dni.   

 

 



   …………………………                                      Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

                 / Data / 

                                                                                  Matki:  ………………………………………. 

 

                                                                                  Ojca: ………………………………............... 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć: 2 opisane fotografie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, kartę zdrowia. 

                                                                                                      



 

Rudzica, ………………………                                                                                                                                          

   

                                         Wniosek o przyjęcie ucznia  

do  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy w roku szkolnym 

 

1. Dane kandydata: 

Imię / imiona i nazwisko kandydata 

 

 

Data i miejsce urodzenia kandydata 

 

 

PESEL ( w przypadku braku numeru PESEL, seria 

i numer paszportu lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość kandydata) 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata 

 

 

 

2. Dane rodziców / prawnych opiekunów kandydata: 

 

Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 Numery telefonów kontaktowych 

 



Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna 

 

 

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

 Numery telefonów kontaktowych 

 

 

3. Dodatkowe informacje ( podane po przyjęciu do gimnazjum ): 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam że: 

1) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora gimnazjum o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji do realizacji procesu dydaktyczno - 

wychowawczego ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze 

zmianami ), 

4) wyrażam bezterminową zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć, 

uroczystości, apeli szkolnych oraz wykonanych przez nie prac podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno - wychowawczych 

na stronie internetowej, w gazetce, w kronice, filmach szkoły w celu informacji, promocji szkoły ( zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. z 1994r, nr 24 poz. 83 ze zmianami). Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że zgody te w każdej chwili mogę cofnąć w dowolnej formie pisemnej, wówczas dane zostaną cofnięte w terminie 

do 30 dni.   

   ……………………………                                       Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

                 / Data / 

                                                                                  Matki:  ………………………………………. 

 

                                                                                  Ojca: ………………………………............... 

 



Przyjęcie wniosku przez dyrektora szkoły 

 

........................................                                                     …………………………………………… 

            / Data /                                                                                      / Pieczęć i podpis / 

                                   

                     

 

 

 


