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Regulamin rekrutacji kandydatów  

do klas pierwszych  

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach 
 

Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 

 art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

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

 Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów składania dokumentów i potwierdzania 

woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego 

i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu 

punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie 

małopolskim 

 §35 i §35a Statutu Szkoły. 

§1. 

Zasady ogólne. 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:. 

1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum; 

2) w miarę wolnych miejsc absolwentów zamieszkałych w innych obwodach.  

3) laureatów konkursów przedmiotowych. 

2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie 

zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów oraz oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie 

szóstej. Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w §4 i §5. 

3. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani są na na podstawie podania (druk można otrzymać 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły) rodzica lub prawnego opiekuna 

do Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach i oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu 

w klasie. Przyjęcie ucznia odbywa się według procedury opisanej w §3, §4 i §5. 

4. W zależności od liczby kandydatów i od zainteresowania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 

planowane jest utworzenie klas pierwszych gimnazjalnych:  

 ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego,  

 ze zwiększoną liczbą godzin z języka niemieckiego,  

 ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i informatyki,  

 klasy humanistycznej (ze zwiększoną liczbą godzin języka polskiego i historii) 

 klasy biologiczno-geograficznej (ze zwiększoną liczbą godzin biologii i geografii), 

 klasy integracyjnej (ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i informatyki). 

5. O podziale uczniów na klasy decyduje Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu ze Szkolną 

Komisją Kwalifikacyjno-Rekrutacyjną, uwzględniając liczebność klas (maksymalnie 28 

uczniów, a w klasie integracyjnej do 20 uczniów). 
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§2. 

Przyjmowanie uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. 

1. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć w terminie od 29 czerwca 2014r. do 30 czerwca 2015r. 

do godz. 15.00 – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, jednego aktualnego zdjęcia 

(do legitymacji szkolnej) oraz Kartę zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej podpisaną przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Niespełnienie obowiązku wymienionego w §2ust.1 oznacza rezygnację z nauki w Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Dobczycach. 

§ 3 

Przyjmowanie uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum. 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły są zobowiązani w terminie od 23 marca 2015r. 

do 19 czerwca 2015r. do godz. 15.00 dostarczyć podanie rodzica lub opiekuna prawnego 

do Dyrektora, o przyjęcie do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach (wzór do pobrania 

na końcu regulaminu lub w sekretariacie gimnazjum). 

2. W terminie od 29 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00 dostarczyć: 

poświadczone kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, jednego aktualnego zdjęcia 

(do legitymacji szkolnej) oraz Kartę zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej podpisaną przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W terminie do 7 lipca 2015r. do godz. 13:00 – dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 

4. Niespełnienie obowiązku wymienionego w §3ust.3 oznacza rezygnację z nauki w Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Dobczycach. 

5. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz uczniów 

do szkoły. 

6. Kandydaci, którzy otrzymali w klasie VI na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę 

z zachowania nieodpowiednią lub naganną nie zostaną przyjęci do gimnazjum.  

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

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, w pierwszej kolejności przyjmowani 

są uczniowie, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów za: 

1) sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (liczba punktów 

zawarta w Zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu), 

2) oceny roczne z czterech z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych 

na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej, tj. matematyka, język polski, język obcy 

i historia. Punkty z czterech wybranych przedmiotów oblicza się wg zasady: 

a) celujący - 10 pkt, 

b) bardzo dobry - 8 pkt, 

c) dobry - 6 pkt, 

d) dostateczny - 4 pkt, 

e) dopuszczający  - 1 pkt. 

3) ocenę roczną zachowania wymienioną na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej. 

Punkty oblicza się wg zasady: 
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a) zachowanie wzorowe   - 10 pkt, 

b) zachowanie bardzo dobre  - 5 pkt, 

c) zachowanie dobre   - 2 pkt. 

 4) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na Świadectwie Ukończenia Szkoły 

Podstawowej. Punkty oblicza się wg zasady: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 6 pkt, 

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim 

- 10 pkt, 

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie) 

na szczeblu: 

i. gminnym   - 2 pkt, 

ii. powiatowym   - 4 pkt, 

iii. wojewódzkim   - 6 pkt, 

iv. ogólnopolskim   - 7 pkt.  

 W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym 

samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 

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

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, a kandydaci uzyskali równą sumę 

punktów opisaną w ust. 6 w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy: 

a) posiadają wskazanie od lekarza specjalisty  

b) ukończyli szkołę podstawową znajdującą się na terenie Gminy Dobczyce 

c) posiadają rodzeństwo, które będzie kontynuowało w edukację szkolną w szkole podstawowej 

mieszczącej się na terenie Gminy Dobczyce. 

 

§4. 

Procedura obliczania liczby punktów do rekrutacji do klas pierwszych. 

1. Liczbę punktów do rekrutacji oblicza się, dodając punkty za: 

a) zewnętrzny sprawdzian, przeprowadzony w klasie VI szkoły podstawowej, maksymalnie 

za zewnętrzny sprawdzian w klasie VI można otrzymać 40 pkt. 

b) oceny roczne z wymienionych poniżej czterech przedmiotów,  

Wykaz punktowanych przedmiotów: 

Klasa ze zwiększoną liczbą godzin z Punktowany przedmiot 

języka angielskiego język polski język angielski historia matematyka 

języka niemieckiego język polski język niemiecki historia matematyka 

matematyka z informatyką język polski matematyka informatyka przyroda 

klasa humanistyczna język polski język angielski historia plastyka 

Klasa biologiczno-geograficzna język polski język angielski matematyka przyroda 

 

Punkty z czterech wybranych przedmiotów oblicza się wg zasady: 

 celujący - 10 pkt, 

 bardzo dobry - 8 pkt, 
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 dobry - 6 pkt, 

 dostateczny - 4 pkt, 

 dopuszczający  - 1 pkt. 

Maksymalnie za oceny z przedmiotów na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej można 

uzyskać 40 pkt. 

c) Ocenę roczną z zachowania na Świadectwie Ukończenia Szkoły Podstawowej oblicza się wg 

zasady: 

 zachowanie wzorowe    - 10 pkt, 

 zachowanie bardzo dobre   - 5 pkt, 

 zachowanie dobre    - 2 pkt. 

 d) Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na Świadectwie Ukończenia Szkoły 

Podstawowej – oblicza się wg zasady: 

ii. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 6 pkt, 

iii. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim 

- 10 pkt, 

iv. osiągnięcia sportowe lub artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie) 

na szczeblu: 

- gminnym   - 2 pkt, 

- powiatowym   - 4 pkt, 

- wojewódzkim   - 6 pkt, 

- ogólnopolskim   - 7 pkt.  

Maksymalnie za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na Świadectwie Ukończenia 

Szkoły Podstawowej można uzyskać 40 pkt. 

 UWAGA! 

W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym 

samym konkursie, zgodnie z ust. 2, pkt. 4, lit c uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 

§5. 

Zasada przyjęcia kandydata do oddziału 

1. O przyjęciu ucznia decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego 

do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w §4 z zastrzeżeniem §5 ust.2. 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu 

wojewódzkim przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od w/w procedury. 

3. Przepisu §4 ust. 1 pkt. a) nie stosuje się do uczniów, którzy na podstawie odrębnych przepisów 

zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej. W postępowaniu rekrutacyjnym liczba punktów 

ze sprawdzianu po klasie szóstej jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych zgodnie 

z §4 ust. 1 pkt.b 

§6. 

Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

1. Rekrutację do Gimnazjum im. Jana Pawła II prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

kwalifikacyjna powołana przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

2. Terminy składania dokumentów i rekrutacji: 
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1) od 23 marca 2015r. do 19 czerwca 2015r.do godz. 15
00

 - składanie podań tylko przez 

uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum 

2) od 29 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do godz. 15
00

 - składanie poświadczonych kopii 

lub oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, jednego aktualnego zdjęcia (do 

legitymacji szkolnej) oraz Kartę zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej podpisaną przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3) 3 lipca 2015r. godz. 13:00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej. 

4) do 7 lipca 2015r. do godz. 13:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez 

kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 

5) 8 lipca 2015r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum. 

6) od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015r. – rekrutacja uzupełniająca. 

3. Rodzicom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2015r. 

do godz. 12
00

. 

4. Ostateczne listy klas pierwszych zostaną przedstawione 28 sierpnia 2015r. 

5. Informacji na temat rekrutacji uczniów do klas pierwszych udziela sekretariat gimnazjum 

codziennie w godz. 8
00

 - 13
00

 (telefon 12 271 67 70) 

§7. 

Wymagane dokumenty od kandydatów: 

1. Podanie rodziców (opiekunów prawnych) – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

gimnazjum. 

2. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie 

danych osobowych rodziców i dziecka. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

4. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej, 

5. Karta zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów, 

6. Zdjęcie - 1 sztuka. 



GIMNAZJUM IM .  JANA PAWŁA II  W DOBCZYC ACH  

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce tel. 12 27 16 770, fax 12 271 11 93 

www.gimdobczyce.pl e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl 

 

  Regulamin rekrutacji strona 6 

 

“
W

Y
  J

E

STEŚ
CIE  MOJĄ  NA

D
Z

IE
J
Ą
”

G
IM

N
A

Z
JU

M
 IM

. JANA PAWŁA II W
 D

O

B
C

Z
Y

C
A

C
H

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KLASY PIERWSZEJ
1
 

DANE O UCZNIU
2
: 

a) Imię (imiona)  .......................................................................................................  

b) Nazwisko  .................................................................................................... ... 

c) Data urodzenia .......................................................................................................  

d) Miejsce urodzenia .......................................................................................................  

e) Adres zamieszkania ..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

f) Adres zameldowania 

 Stały3  ..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

 Czasowy  ..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

g) PESEL:  ....................................................................................................... 

DANE O RODZICACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH) UCZNIA: 

 OJCIEC MATKA 

Imię   

Nazwisko4  

 
 

Adres zameldowania5 
 

 
 

 

Numer telefonu   

adres poczty 

elektronicznej   

 

W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ZDOWIU LUB ŻYCIU DZIECKA POWIADOMIĆ: 

a……………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nr telefonu) 

                                                           
1 Na podstawie art. 20t ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zmianami) 
2 Wypełniają Rodzice albo prawni opiekunowie 
3 W przypadku zameldowania poza Gminą Dobczyce, proszę podać adres szkoły obwodowej 
4 Wpisać tylko w przypadku gdy nazwisko rodzica jest inne niż ucznia 
5 Wpisać tylko w przypadku gdy adres zameldowania jest inny niż ucznia 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego) 

w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej oraz w celach 

rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997r. 

nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414) i na podstawie art. 20t ust. 1 Ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zmianami). 

Wyrażam / nie wyrażam
6
 zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły przez 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926) 

przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, 

 dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie 

będą przekazywane innym Administratorom danych, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 przysługuje mi prawo wniesienia umotywowanego pisemnego sprzeciwu 

przetwarzania danych, 

 dane podaję dobrowolnie. 
 

................................................    .................................................................. 

 miejscowość, data      podpis rodzica (opiekuna prawnego)

                                                           
6 Niepotrzebne skreślić 



GIMNAZJUM IM .  JANA PAWŁA II  W DOBCZYC ACH  

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce tel. 12 27 16 770, fax 12 271 11 93 

www.gimdobczyce.pl e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl 
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Dobczyce, dnia ............................ 

 

............................................................................... 
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata/ki 

  

.................................................................................................... 
Adres zamieszkania /kod pocztowy, miejscowość, nr domu i mieszkania, gmina/ 

 

.................................................................................................... 
Adres zameldowania na czas stały /kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu i mieszkania, gmina/ 

 

.................................................................................................... 
Telefon domowy /inny kontakt 

 

 

Dyrektor Gimnazjum  

im. Jana Pawła II 

ul. Szkolna 43  

 

PODANIE 
 

Zwracam się z uprzejmą prośba o przyjęcie mojego syna / mojej córki
7
 

……………………………........................................................... do klasy pierwszej 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach w roku szkolnym 2015/2016. 

 

 

 

□ Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka dotyczących jego kształcenia w Gimnazjum im. Jana Pawła II (Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 

o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883). 

Administratorem danych jest: 

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce 

 

 

............................................................................... 

Data oraz podpis rodzica / prawnego opiekuna 

                                                           
7
 Niepotrzebne skreślić 


