
INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI  

DO GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KLUCZBORK  

w roku szkolnym 2016/2017 

 
  

 

 Podstawa prawna rekrutacji do gimnazjów: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.357 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 2 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. z 24 listopada 2015 r. Poz. 1942) 

 

        

Ogólne zasady przyjmowania dzieci do gimnazjów 

 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum uczniowie przyjmowani są według zasady: 

1.1. Z urzędu – dzieci zamieszkałe w granicach obwodu gimnazjum na podstawie 

zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia w załączniku nr  1) 

1.2. Na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danego 

gimnazjum, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki 

organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku w załączniku nr 2)  

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danego gimnazjum  mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego   przez  

Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora gimnazjum. 

3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów 

stosowane przez szkolne komisje rekrutacyjne jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami: 

               3.1. ustalone przez Gminę Kluczbork w uchwale z dnia27 stycznia 2016 r. Nr XX/171/16  

 (na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ust. o systemie oświaty): 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. 

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w 

wybranej szkole.  
5 Dokumenty potwierdzające  

znajdują się w posiadaniu 

szkoły  

2 

Lokalizacja miejsca pracy co najmniej jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w 

obwodzie szkoły. 

4 Oświadczenia rodziców  

/opiekunów prawnych  

3. 

Deklarowane przez rodziców/opiekunów prawnych 

możliwości realizacji zainteresowań 

kandydata. 

3 Oświadczenia rodziców 

/opiekunów prawnych 

3.2. Kryteria ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 

dnia 2 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. z 24 listopada 2015 r. poz. 

1942) – tekst na stronie: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1942/D2015000194201 

 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1942/D2015000194201


4. Terminy postępowania rekrutacyjnego w gimnazjach prowadzonych 

przez Gminę Kluczbork – ustalone przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej w zał. Nr 3 do rozporządzenia z dnia 2 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. z 24 listopada 2015 r. poz. 1942) są dostępne na stronach internetowych gimnazjów Gminy 

Kluczbork   

 

oraz: 

 

 Urzędu Miejskiego w Kluczborku: http://www.kluczbork.eu/  

 

 Administracji Oświaty w Kluczborku: http://www.ao.kluczbork.pl/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kluczbork.eu/
http://www.ao.kluczbork.pl/


Załącznik Nr 1  

  

                                     KARTA ZGŁOSZENIA – wzór 

 

        ……..…..……….., dnia ………………   
……………………………………………              (miejscowość) 

(nazwiska i imiona rodziców/opiekunów 

 

 

…………………………………………… 

             (adres pobytu dziecka) 

 

…………………………………………… 

(adres zamieszkania rodziców/opiekunów) 

 

……………………………………………… 

(telefony kontaktowe rodziców/opiekunów) 

 

…………………………………………….. 

(adres e-mail rodziców/opiekunów) 

 

       Dyrektor 

       Publicznego Gimnazjum Nr ……… 

                  w ………………………………. 
 

Zgłaszam moje dziecko  ……………………………………………………………………..  
                   (imiona i nazwisko dziecka) 

 

Ur. …………………………………………………………..  PESEL ………………………………    
       (data i miejsce urodzenia dziecka) 

 
 

zamieszkałe w obwodzie Publicznego Gimnazjum Nr .… w  …………………………….. 

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 

 

                …………………………. 
          (podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 Pouczenie: 

  Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor gimnazjum. 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2015r. poz.357 z późn. zm.) 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

1. oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135). 

 

 

 

..……….…………., dnia ……………………                               ……………………………………  
   (miejscowość)                                                                                                                     (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

  

     WNIOSEK  – wzór 

         

       ……..…..………..….., dnia ………………   
……………………………………………             (miejscowość) 

 (nazwiska i imiona rodziców/opiekunów 

 

 

…………………………………………… 

             (adres pobytu dziecka) 

 

…………………………………………… 

(adres zamieszkania rodziców/opiekunów) 

 

……………………………………………… 

(telefony kontaktowe rodziców/opiekunów) 

 

…………………………………………….. 

(adres e-mail rodziców/opiekunów) 

      Dyrektor 

      Publicznego Gimnazjum Nr …… 

               w ……………………………………. 
 

  Zwracam się z prośbą o przyjęcie  mojego dziecka    ……………………………………………..  
                                                               (imiona i nazwisko dziecka) 

 

Ur. ………………………………………………………   PESEL ………………………………    
       (data i miejsce urodzenia dziecka) 

 

do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum  Nr ….w …………………………………   w roku 

szkolnym 2016/2017. 

 

             ……………………………. 
          (podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednego 

gimnazjum, należy poniżej wpisać nazwy gimnazjów w kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanego: 

Gimnazjum I wyboru     ……………………………………………………………………………….. 

Gimnazjum II wyboru    ……………………………………………………………………………….. 

Gimnazjum III wyboru   ……………………………………………………………………………….. 

 

Pouczenie: 

  Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dyrektor gimnazjum. 

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2015r. poz.357 z późn. zm.) 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

1. oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz.2135) 

 

…………………….….., dnia ………………                           …………………………………….. 
       (miejscowość)                                                                                                             (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 


