
oEGUiAMIk oEKoUTACgI UCwkIÓW aO GIMkAwgUM 
PUBiICwkEGO W GoABKOWIE 

kA oOK SwKOikY OMNRLOMNS 

 

       Rekrutacja do Gimnazjum Publicznego w Grabkowie odbywa się w oparciu o : 
o Ustawę z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórycU innycU ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 
o warządzenie hJm huratora lświató 
o ptatut szkołó  

 
 

· ao dimnazjum przójmuje sięW 
o z urzędu – absolwentów szkół podstawowóchI zamieszkałóch w obwodzie 

dimnazjum mublicznego w drabkowie na podstawie zgłoszenia; 
o na wniosek rodziców Eprawnóch opiekunów) – absolwentów szkół 

podstawowóchI zamieszkałóch poza obwodem gimnazjumI w przópadkuI gdó 
szkoła dósponuje wolnómi miejscami; 

· wgłoszenia uczniów przójmuje się od R do PN marca O0NR rK 
· wgłoszenie zawieraW 

 
o fmięI nazwiskoI datę urodzenia oraz numer mbpbi kandódataI a w przópadku 

braku numeru mbpbi – serie i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 

o fmiona i nazwiska rodziców kandódataI 
o Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandódataI 
o Adres pocztó elektronicznej i numeró telefonów rodziców kandódata 

 
· ao klasó pierwszej gimnazjum przójmuje się kandódatów posiadającóch świadectwo 

ukończenia szkołó podstawowejK 
· handódaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą bóć przójęci do klasó 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacójnegoI jeżeli gimnazjum 
dósponuje wolnómi miejscamiK 

· mostępowanie rekrutacójne jest prowadzone na wniosek rodzicaI prawnego opiekuna  
kandódataK 

· Wniosek o przójęcie do gimnazjum składa się do dórektora wespołu pzkółK 
· tniosek o przójęcie do gimnazjum może bóć złożonó do nie więcej niż trzech 

wóbranóch szkółK 
· te wniosku określa się kolejność wóbranóch szkół w porządku od najbardziej do 

najmniej preferowanóchK 
· tniosek zawieraW 

o fmięI nazwiskoI datę urodzenia oraz numer mbpbi kandódataI a w przópadku 
braku numeru mbpbi – serie i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 

o fmiona i nazwiska rodziców kandódataI 
o Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandódataI 
o Adres pocztó elektronicznej i numeró telefonów rodziców kandódata 



o tskazanie kolejności wóbranóch szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanóch 
 

· t postępowaniu rekrutacójnóm brane są pod uwagę króteria określone w statucie 
gimnazjum 

· ptatut określa także wómagane dokumentó oraz sposób przeliczania punktówK 
· t postępowaniu rekrutacójnóm na rok szkolnó O0NRLO0NS do gimnazjum terminó 

przeprowadzania postępowania rekrutacójnegoI w tóm terminó składania dokumentów  
określa kurator oświatóK 

· mostępowanie rekrutacójne przeprowadza komisja rekrutacójna powołana przez 
dórektora wespołu pzkółK 

· mostępowanie rekrutacójne prowadzone jest w terminach określonóch  
w harmonogramieK 

· ao zadań komisji rekrutacójnej należó w szczególnościW 

o rstalenie wóników postępowania rekrutacójnego i podanie do publicznej 
wiadomości listó kandódatów zakwalifikowanóch i niezakwalifikowanóchI 

o rstalenie i podanie do publicznej wiadomości listó kandódatów przójętóch i 
nieprzójętóch 

o pporządzenie protokołu postępowania rekrutacójnego 
 

· handódaci do gimnazjum mają obowiązek dostarczenia świadectwa ukończenia 
szkołó podstawowej oraz zaświadczenia lhb w terminie określonóm przez dórektora 
gimnazjumK 

· kie przójmuje się do gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem szkołóI któró 
uzóskał w klasie szóstej nieodpowiednią ocenę zachowania 

· iaureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad orz laureaci konkursów 
przedmiotowóch o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkimI przeprowadzanóch 
zgodnie z przepisami wódanómi na podstawie artK OO ustK O pkt U ustawó z dnia 7 
września N99N rK o sóstemie oświató EazK rK z O004 rK kr ORSI pozK OR7OI z późnK zmK) 
są przójmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia 
szkołó podstawowejK 

· homisja rekrutacójna podaje do publicznej wiadomości wóniki postępowania 
rekrutacójnegoI w formie listó uczniów zakwalifikowanóch i niezakwalifikowanóch  
do przójęciaI zawierającej imiona i nazwiska kandódatów oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandódata do gimnazjum 

· homisja rekrutacójna przójmuje kandódata do gimnazjumI jeżeli w wóniku 
postępowania rekrutacójnego kandódat został zakwalifikowanó oraz złożył wómagane 
dokumentóK 

· oodziceLprawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanóch do przójęcia składają pisemne 
potwierdzenie woli zapisu w gimnazjumI do którego dziecko zostało zakwalifikowaneK 
kiepotwierdzenie woli uczęszczania do gimnazjum skutkuje usunięciem kandódata z listóK 

·  homisja rekrutacójna podaje do publicznej wiadomości listę kandódatów przójętóch  
i nieprzójętóch do gimnazjumK iista zawiera imiona i nazwiska kandódatów 
przójętóch i nieprzójętóch lub informacje o liczbie wolnóch miejscK 

· iistó podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznóm miejscu w 
budónku gimnazjumK 



· iistó zawierają imiona i nazwiska kandódatów uszeregowane w kolejności alfabetócznej oraz 
najniższą liczbę punktówI która uprawnia do przójęciaK azień podania do publicznej 
wiadomości listóI jest określanó w formie adnotacji umieszczonej na tej liścieI opatrzonej 
podpisem przewodniczącego komisji rekrutacójnejK 

· oodziceLprawni opiekunowie kandódatówI którzó nie zostałó przójęci mogąW 

o wnioskować do komisji rekrutacójnej o sporządzenie uzasadnienia odmowó 
przójęcia dziecka do gimnazjum  w terminie 7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listó dzieci przójętóch i nieprzójętóchI 

o uzasadnienie sporządza się w ciągu R dni od dnia wóstąpienia z wnioskiem przez 
rodzica kandódataI 

o wnieść do dórektora wespołu odwołanie od rozstrzógnięcia komisji 
rekrutacójnej w terminie 7 dni od dnia otrzómania uzasadnieniaI 

o dórektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzómania odwołaniaK 
o na rozstrzógnięcie dórektora wespołu służó skarga do sądu administracójnegoK 

· geżeli po przeprowadzeniu rekrutacji gimnazjum dósponuje wolnómi miejscamiI 
przeprowadza się postępowanie rekrutacójne uzupełniająceK 

· oekrutacja uzupełniająca powinna zakończóć się do PNK0U roku poprzedzającego rok szkolnóI 
na któró prowadzona jest rekrutacjaK 

· w kolejnóch etapów rekrutacji komisja sporządza protokołóI któróch integralną część stanowią 
listó kandódatówK 

· l przójęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnegoI w tóm do klasó 
pierwszejI decóduje dórektorI z wójątkiem przójęcia uczniów zamieszkałóch w 
obwodzie dimnazjum mublicznego w drabkowieI którzó są przójmowani z urzęduK 

· geżeli przójęcie ucznia Ew trakcie roku szkolnego) wómaga przeprowadzenia zmian 
organizacójnóch pracó szkołó powodującóch dodatkowe skutki finansoweI dórektor 
szkołó może przójąć ucznia po uzóskaniu zgodó organu prowadzącego 

· t sótuacjach nieopisanóch powóżej decózję podejmuje dórektor gimnazjum w 
porozumieniu z komisją rekrutacójnąK 

 


