
Zasady rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum 

  im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. 

 

§1 

1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu 

dniach nauki i w godzinach pracy sekretariatu. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) podanie, 

2) 2 podpisane fotografie, 

3) opinia wychowawcy klasy o uczniu, 

4) karta szczepień, 

5) karta zdrowia, 

6) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

7) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. 

3. Uczniowie pragnący uczy się języka mniejszości narodowej dodatkowo składają pisemny wniosek 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w 

sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 

umożliwiających podtrzymywanie poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym ( Dz.U. z dnia 16 listopada 2007 r.) 

4. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum z oddziałem sportowym przyjmuje się kandydatów, 

którzy spełniają ogólne warunki przyjęcia do gimnazjum oraz posiadają: 



a) Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania 

danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub 

innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności 

do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież. 

b) Pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego. 

c) Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej dla danego sportu, który jest 

prowadzony w danej szkole lub oddziale. 

d) W przypadku większej ilości kandydatów spełniających te warunki, niż wolnych miejsc w 

szkole i oddziale, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

wyniki sprawności fizycznej. 

e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji, w drugim 

etapie postępowania są brane pod uwagę: 

- wyniki sprawdzianu na koniec klasy szóstej szkoły podstawowej 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

- oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w 

trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny; 

- niepełnosprawność kandydata 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

5. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum z odziałem dwujęzycznym przyjmuje się kandydatów:, 

którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę 



Pedagogiczną. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby 

kandydatów spełniających powyższe warunki, niż wolnych miejsc w oddziale, są brane pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego na koniec klasy szóstej 

b) Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych 

c) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

d) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w 

trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny; 

- niepełnosprawność kandydata 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

6. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami mogą załączyć 

orzeczenie (opinie) wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 

7. Kandydaci, którzy zamierzają dojeżdżać do gimnazjum tzw. autobusami szkolnymi, składają 

stosowne oświadczenie razem z pozostałymi dokumentami. 

8. Termin składania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów rekrutacyjnych, o których mowa w pkt. 2-7 obejmuje okres od kwietnia do końca czerwca 

każdego roku. 

9. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 

rekrutacyjnych, dołączane do wniosków: 



a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest 

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;  

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzęd 

poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata; 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; 

d)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2013 r. poz. 135, z 

2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) - składany w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być 

składany także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata; 

e) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący; 

f) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący określił 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata - składający oświadczenie jest 

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

g) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - składane w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być 



złożone także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

szkoły, którą kandydat ukończył; 

h) zaświadczenie o wyniku sprawdzianu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 - składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie 

z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

może być złożone także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył; 

i) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 8 - składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu, może być składany także w postaci kopii poświadczanej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; 

j) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w 

sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 

ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, 

k) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 2. 

10. Okres przejściowy: 

a) W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego 

gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie 

gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów. 

b)  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego 

gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy 

składania dokumentów, określa kurator oświaty. 

c)  Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok 

szkolny 2014/2015 i 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego 

gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin 

przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 



d)  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do oddziałów 

dwujęzycznych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych może być przeprowadzony 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

e)  Dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015 

r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria zawarte w statucie oraz warunki 

przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Termin ten nie dotyczy szkół 

nowotworzonych. 

f) W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznego 

gimnazjum, przepisy art. 20a, art. 20d ust. 1, art. 20e ust. 2, art. 20s, art. 20t ust. 1, art. 20v i 

art. 20z—20ze ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, 

stosuje się odpowiednio.  

Art.20a 

a) Do klas pierwszych szkół wszystkich typów, przyjmowani są uczniowie po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

b) O przyjęciu dziecka do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w tym 

do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci i młodzieży zamieszkałych w 

obwodzie publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu. 

c)  Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa powyżej, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły 

może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

Art.20s 

a) Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły składa się do dyrektora. 

 Art.20t ust.1 

a) Określa elementy wniosku.  

Art.20v 

a) Organ prowadzący publiczne szkoły lub placówki może określić wzór wniosku lub wzór 

zgłoszenia do szkoły. 

Art. 20z-20ze 

a) Rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 



b) Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech 

wybranych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej 

niż trzech wybranych szkół. 

c) We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 

d) Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

e) Wymienia zadania komisji rekrutacyjnej. 

f) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i 

nazwisko kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do danej szkoły. 

g) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

h) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

i) Listy, o których mowa powyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

j) Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej 

na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

k) Ustala tryb odwoławczy w przypadku nieprzyjęcia ucznia. 

l) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

m) Ustala sposób przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w celach rekrutacyjnych 

10. Ustala się dodatkowy termin rekrutacji od 1 do 31 sierpnia każdego roku. 

11. Przetwarzanie danych osobowych w trakcie postępowania rekrutacyjnego. 



a) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego, są przechowywane w gimnazjum, które przeprowadziło postępowanie 

rekrutacyjne, przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. Zbiór danych kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum podlega 

obowiązkowi rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

b) Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do gimnazjum, 

przekazywane przez dyrektora szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę 

zawierają: 

1) imię i nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku 

braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

Zgromadzone dane, o których mowa powyżej, są przechowywane przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) oraz wojewodę przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji. 

Zbiór danych kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, prowadzony przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) lub wojewodę, podlega obowiązkowi rejestracji u Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

§2 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych w obwodzie gimnazjum, 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych 

poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż 

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

zawartych w statucie gimnazjum, uwzględniających średnią ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, ocenę z zachowania oraz inne osiągnięcia ucznia. 



3. Kryteria, o których mowa podaje się do wiadomości kandydatom poprzez wywieszenie ogłoszeń 

na tablicy ogłoszeń. 

4. 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 do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w 

ust.2. 

§3 

O przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor szkoły. 

Dyrektor gimnazjum ponadto: 

1) w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych, 

którzy przystąpili do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w późniejszym terminie 

ogłasza termin dodatkowej rekrutacji, 

2) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji 

do klasy pierwszej, w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza 

termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do 

szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła, 

3) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków 

przyjęć i wyników rekrutacji poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń. 

§4 

1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w gimnazjum przyjmuje się 

ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej 



o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: 

3) ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art.16 ust.8 ustawy z 

dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, 

4) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia 

zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, 

5) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust.1 pkt.2 przeprowadza się z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, 

do której uczeń przychodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i 

wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, 

są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

§5 

1. Niniejsze zasady rekrutacji nie naruszają uprawnień dzieci i innych osób, którym przysługuje 

pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli i szkół na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Na uzasadniony wniosek publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor gimnazjum 

przyjmując kandydata może odstąpić od postanowień niniejszych zasad. 

§6 

1. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów planowanych do przyjęcia nastąpi do dnia 31 lipca każdego 



roku. 

2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu nastąpi w 

dniu 1 września każdego roku. 

§7 

1. W kwestiach spornych, od wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania, które można wnieść w terminie 3 dni od dnia 

ogłoszenia do dyrektora gimnazjum w formie pisemnej. 

2. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do wybranej klasy, mogą starać się o przyjęcie do klasy, 

która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 

 


