
ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW 

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ZAWONI 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

 Podstawa prawna:  

1. Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 2 z dnia 27stycznia 2016 r. w sprawie 

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

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

(Dz. U. Nr, poz.1942) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.)  

4. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893,  

z późn. zm.).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).  

 

 

1.W roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum w Zawoni planuje utworzenie dwóch 

klas pierwszych: 

 klasa ogólna 

 klasa z rozszerzonym językiem angielskim (3 godziny w tygodniu). 

 

2. Do klasy pierwszej gimnazjum: 

 

a) ogólnej: 

 kandydat zamieszkujący w obwodzie gimnazjum zostaje przyjęty na podstawie 

podania rodziców/opiekunów prawnych 

 kandydat zamieszkujący poza obwodem gimnazjum zostaje przyjęty na podstawie 

podania rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi 

miejscami 

 

b) z rozszerzonym językiem angielskim: 

 kandydat zamieszkujący w obwodzie gimnazjum zostaje przyjęty na podstawie 

podania rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego 

 kandydat zamieszkujący poza obwodem gimnazjum zostaje przyjęty na podstawie 

podania rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

 

3. Podanie należy składać w sekretariacie szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub 

ze strony internetowej szkoły) w terminie od 1 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. 

 



4. W terminie od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. należy dostarczyć do sekretariatu 

szkoły następujące dokumenty: 

 kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej 

 kopię dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia w kl. IV – VI (składają 

tylko kandydaci do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim). 

 

5. Do przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Zawoni Dyrektor powołuje 

Komisję Rekrutacyjną. 

 

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim decydować 

będzie liczba punktów przyznanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Kandydat ubiegający 

się o przyjęcie do klasy pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim może otrzymać 

maksymalnie 50 pkt. Komisja Rekrutacyjna ustala listę uczniów zakwalifikowanych do klasy 

pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim według liczby punktów uzyskanych przez  

kandydatów.   

Punkty będą przyznawane za: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (5 pkt) 

 szczególne osiągnięcia (5 pkt) 

 wynik sprawdzianu po klasie szóstej z części I (liczba% x 0,2; max 100% x 0,2 = 20 pkt) 

 wynik sprawdzianu po klasie szóstej z części II,  w przypadku kandydata zdającego 

część II z  języka angielskiego (liczba% x 0,2; max 100% x 0,2 = 20 pkt) 

 wynik testu kompetencji językowych z języka angielskiego, w przypadku kandydata 

zdającego część II sprawdzianu po klasie szóstej z innego języka niż język angielski 

(liczba% x 0,2; max 100% x 0,2 = 20 pkt). 

 

7. Test kompetencji językowych z języka angielskiego będzie miał formę pisemną i będzie 

obejmował treści programu nauczania dla kl. IV – VI szkoły podstawowej. Test będzie się 

składał z zadań sprawdzających znajomość gramatyki, słownictwa, umiejętność rozumienia 

ze słuchu oraz podstawowe umiejętności komunikacyjne dotyczące codziennych sytuacji 

życiowych. 

 

8. Do testu kompetencji językowych z języka angielskiego przystępują tylko kandydaci, 

którzy część II sprawdzianu po klasie szóstej zdawali z innego języka niż język angielski. 

 

9. Przeprowadzenie testu kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 

pierwszej z rozszerzonym językiem angielskim odbędzie się 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 

w Zespole Szkół w Zawoni. 

 

10. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

do Publicznego Gimnazjum w Zawoni, która zostanie ogłoszona do 15 lipca 2016 r. 

 

11. Kandydaci zakwalifikowani do Publicznego Gimnazjum w Zawoni w dniach 18 i 19 lipca 

2016 r. muszą złożyć: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej. 

 

12. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Gimnazjum  

w Zawoni zostanie ogłoszona do 20 lipca 2016 r . 

 

13. Informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00, tel.71 3128129. 

 

14. Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.zawonia.edu.pl 


