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Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Grzegorzewie 

 w roku szkolnym 2016/2017 
 

Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego 

trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego (Dz.U. z 24 listopada 2015 r. poz.1942) 

2. Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia                                 

28 stycznia  2016 roku  w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania                                

do publicznych szkół  na rok szkolny 2015/2016. 

3. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2156) 

4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926) 

5. Statut Gimnazjum w Grzegorzewie. 

 

  

§ 1.  Informacje ogólne 
 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum w Grzegorzewie z urzędu zostają przyjęci wszyscy 

uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. 

2. Gdy zajęcia w gimnazjum odbywają się na dwie zmiany, to do klas uczących się na 

pierwszą zmianę przyjmowani są przede wszystkim uczniowie dojeżdżający autobusami 

komunikacji państwowej oraz uczniowie dojeżdżający z najbardziej odległych 

miejscowości, a także uczniowie uczący się od kilku lat w szkole muzycznej. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkolnym mogą być przyjęci   do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów zawartych                     

w Statucie Gimnazjum w Grzegorzewie. 

4. Wniosek o przyjęcie ucznia do Gimnazjum w Grzegorzewie należy pobrać od dyrektora 

szkoły lub ze strony internetowej  www.gimgrzegorzew.eu   w zakładce rekrutacja.  

5. Wypełniony wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły zgodnie  z terminarzem 

rekrutacji.  
 

§ 2.  Wykaz wymaganych dokumentów 
 

1. Uczeń szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum  w Grzegorzewie, 

zamieszkujący poza obwodem szkolnym składa następujące dokumenty: 

a. wniosek o przyjęcie do szkoły 

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

c. zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po  szkole podstawowej, 

d. dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych. 
 

§ 3.  Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017 
 

1. Terminarz rekrutacji do Gimnazjum w Grzegorzewie jest zgodny z terminarzem 

ogłoszonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w załączniku nr 1 do zarządzenia                        

nr 110.1.4.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

http://www.gimgrzegorzew.eu/
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Lp Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie                            

do gimnazjum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 23 maja 2016 r.  

do 10 czerwca 2016 r. 

od 25 lipca 2016 r. 

do 26 lipca 2016 r. 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie go 

gimnazjum  o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz                                    

o zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu.  

od 24 czerwca 2016 r.  

do 28 czerwca 2016 r. 

nie dotyczy 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do gimnazjum                                                                              

i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków                  

i kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności,                        

o których mowa                                                      

w art. 20 t ust. 7 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty. 

od 1 lipca 2016 r. od 1 sierpnia 2016 

r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych                             

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

do 18 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 

2016 r. (jeden 

dzień                                    

po rozpatrzeniu 

odwołania                               

od rozstrzygnięcia 

komisji 

rekrutacyjnej; 

termin wynika                       

z art. 20 zc ustawy 

o systemie 

oświaty) 

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej                                               

i oryginału zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu, o ile nie zostały złożone        

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie                        

do gimnazjum. 

od 20 lipca 2016 r. od 22 sierpnia 

2016 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych                           

od 22 lipca 2016 r. 24 sierpnia 2016 r. 
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i kandydatów nieprzyjętych. 

7 Możliwość złożenia wniosku do 

Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie 

odmowy przyjęcia kandydata do klasy 

pierwszej. 

7 dni od podania                         

do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów przyjętych 

i kandydatów 

nieprzyjętych do klasy 

pierwszej 

7 dni od podania                         

do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych                            

i kandydatów 

nieprzyjętych                     

do klasy pierwszej 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 5 dni od dnia 

złożenia wniosku                           

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 5 dni od dnia 

złożenia wniosku     

o sporządzenie 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

9 Możliwość złożenia do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

do 7 dni od terminu 

otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 7 dni                                

od terminu 

otrzymania 

pisemnego 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

10 Rozstrzygniecie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

do 7 dni od złożenia 

odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

do 7 dni                               

od złożenia 

odwołania od 

rozstrzygnięcia 

komisji 

rekrutacyjnej                     

w postepowaniu 

uzupełniającym 

 

§ 4.  Komisja Rekrutacyjna 

 

1) Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Gimnazjum w Grzegorzewie 

przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

o wicedyrektor – przewodniczący 

o dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

 

2) Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

o Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej 

Gimnazjum w Grzegorzewie; 

o Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                                

i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej Gimnazjum w Grzegorzewie. Lista 
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zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

datę podania do publicznej wiadomości. 

o Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

3) Tryb postepowania Komisji Rekrutacyjnej. 

o posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji; 

o posiedzenia komisji odbywają się na terenie szkoły; 

o prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji; 

o przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji; 

o członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady 

protokołowania; 

o komisja rozpatruje zgłoszenia rodziców o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej 

gimnazjum; 

o osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

o komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji. 

 

4) Protokół postępowania rekrutacyjnego zawiera w szczególności: datę posiedzenia 

komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska: przewodniczącego i członków komisji 

obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub 

rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji 

rekrutacyjnej. 

 

5) Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się: 

o listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do gimnazjum, 

o listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

o listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

§ 5.  Postanowienia końcowe 
 

1. Listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum w Grzegorzewie oraz kandydatów  

nieprzyjętych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

2. Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących  w systemach 

innych państw, jeżeli wyrażą wolę nauki w Gimnazjum  w Grzegorzewie są przyjmowani 

do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu 

stwierdzającego ukończenie  danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej. 

3. Komisja rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do szkoły kandydata                                   

nie spełniającego kryteriów zawartych w § 1, jeżeli będą za tym przemawiać ważne 

względy społeczne lub ekonomiczno – organizacyjne (np. ciężka sytuacja rodzinna, 

problem z dojazdem do innej szkoły, rodzeństwo jest już uczniem tej szkoły). 

 

 

Grzegorzew, 29 lutego 2016 r.                   Dyrektor Gimnazjum  w Grzegorzewie 

                                                                                                   Danuta  Abraś 

 


