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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2015/2016 

Dyrektora Gimnazjum im Józefa Piłsudskiego 
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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 
GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572  z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624  z późn. 
zm.). 

4. Zarządzenie nr 05/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.  
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych  
i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie 
pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych 
czynności. 

5. Zarządzenia nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r.  
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 
roku. 

6. 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. 



§1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową  

i przystąpili do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są do klasy pierwszej  

z urzędu. 

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci  konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do gimnazjum 

w pierwszej kolejności. 

4. Nabór kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum odbywa się na podstawie przeprowadzonego 

postępowania rekrutacyjnego. 

5. W trakcie roku szkolnego uczeń z innego gimnazjum, do klasy pierwszej może zostać przyjęty,  

o ile szkoła posiada wolne miejsca. O przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły. 

6. Obwód Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach określa Uchwała  

Nr VI/47/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 1 marca 2011 r. 

 

§2 
Oddział sportowy 

 
1. W roku szkolnym 2016/2017 tworzy się jeden oddział sportowy o profilu piłki siatkowej dla 

dziewcząt i piłki nożnej dla chłopców. 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje w wyżej wymienionych dyscyplinach 

sportowych przeprowadzą sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziału 

sportowego. 

3. Informacje na temat sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z zakresu piłki siatkowej zawarte  

są w załączniku nr 4. 

4. Informacje na temat sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z zakresu piłki nożnej zawarte  

są w załączniku nr 5. 

5. Kandydaci do klasy sportowej oprócz dokumentów wymaganych dla pozostałych kandydatów  

do klasy pierwszej składają: 

1) wniosek o uczęszczanie do oddziału sportowego i zgodę rodziców na udział dziecka  

w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (zakres piłki siatkowej – załącznik nr 6, zakres piłki 

nożnej – załącznik nr 7), 

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do oddziału sportowego. 

6. Po przeprowadzonym sprawdzianie uzdolnień kierunkowych kandydaci otrzymają zaświadczenie 

o uzyskanym wyniku tego sprawdzianu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik  

nr 8. 

7. Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostaną podane do 

publicznej wiadomości 10 czerwca 2016 r. 

8. W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę w pierwszej kolejności wyniki próby sprawności 

fizycznej, a następnie osiągnięcia uczniów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej zgodne tabelą zawartą w §3  pkt 3. 

 



§3 

Kryteria określone dla  uczniów spoza obwodu szkoły 
 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach mogą 

być przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. O przyjęciu kandydata do klasy  pierwszej gimnazjum decyduje suma punktów uzyskanych  

w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące  kryteria. Każdemu kryterium 

przypisana jest określona liczba punktów. 

Kryteria – świadectwo 
Punkty  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Szczególne 
osiągnięcia: 
 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, 
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 

 
 
10 pkt, 
7 pkt, 
5 pkt. 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego, 
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, 
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego. 

 
 
10 pkt, 
7 pkt, 
5 pkt, 
7 pkt, 
5 pkt, 
3 pkt. 

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
- międzynarodowym, 
- krajowym, 
- wojewódzkim, 
- powiatowym. 

 
 
 
4 pkt, 
3 pkt, 
2 pkt, 
1 pkt. 

Maksymalnie za szczególne osiągnięcia można zdobyć 13 punktów. 
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt 
Aktywność społeczna 2 pkt 

 

Kryteria – sprawdzian 
Wyniki ze 

sprawdzianu  
w %  

Punkty  
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Wyniki sprawdzianu z części I 100 % x 0,2 = 20 pkt 
Wyniki sprawdzianu z części II 100 % x 0,2 = 20 pkt 

MAX 40 pkt 

 
Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy  

o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego, wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie: 

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ucznia 
zwolnionego ze sprawdzianu lub danej części sprawdzianu 

Stopień 
Punkty  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

język polski i matematyka 

celujący = 20,  
bardzo dobry = 16, 
dobry = 12, 
dostateczny = 8, 
dopuszczający = 2 

Liczbę punktów 
uzyskaną po 
zsumowaniu punktów 
z tych zajęć 
edukacyjnych dzieli 
się przez 2 

Język obcy nowożytny 
celujący = 20, bardzo dobry = 16,  
dobry = 12, dostateczny = 8, dopuszczający = 2 

MAX 40 pkt 

 

 



4. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej 

liczby punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

 

§4 

Terminy 
 

1. Rekrutacja do Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego odbywa się w terminie od 9 maja 2016 r.  

do 6 lipca 2016 r. 

2. W trakcie trwania rekrutacji kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły składają zgłoszenie  

o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum – załącznik nr 1,  a kandydaci zamieszkali poza 

obwodem wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum – załącznik nr 2.  

3. Kandydaci, którzy chcą uczyć się języka kaszubskiego składają wniosek  dotyczący uczestnictwa  

w zajęciach z  języka kaszubskiego – załącznik nr 3. 

4. Po zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 składane są świadectwa  oraz wyniki sprawdzianu 

potwierdzającego ukończenie szkoły podstawowej oraz inne dokumenty posiadane przez 

kandydata np. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Etapy rekrutacji oraz terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej gimnazjum na rok 

szkolny 2016/2017 zostały ustalone w Zarządzeniu  Pomorskiego Kuratora Oświaty   

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 

uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych  

i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie 

pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych 

czynności 

ETAP REKRUTACJI TERMINY TERMINY UZUPEŁNIAJĄCE 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych  

w obwodzie szkoły oraz uczniów spoza obwodu szkoły, 

do klas ogólnodostępnych i klasy z dodatkowym językiem kaszubskim. 
Pobranie i składanie 
zgłoszeń/wniosków przez 
rodziców/prawnych opiekunów wraz 
dokumentacją rekrutacyjną. 
 
Klasy ogólnodostępne – 
zgłoszenie/wniosek przyjęcia ucznia. 
 
Klasa sportowa – wniosek  
o uczęszczanie do oddziału 
sportowego o profilu piłki siatkowej 
dla dziewcząt lub piłki nożnej dla 
chłopców. 
 
Dodatkowa nauka języka kaszubskiego 
– wniosek dotyczący uczestnictwa w 
zajęciach z języka kaszubskiego. 

Klasy ogólnodostępne: 
9 maja 2016 r. – 22 czerwca 2016 r. 

6 lipca 2016 r. od godz. 12:00  
do 7 lipca 2016 r.  do godz. 12:00 

Klasa sportowa: 
9 maja 2016 r. – 25 maja 2016 r. 

- 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

dla kandydatów do klasy sportowej. 

Kandydaci do klasy sportowej o profilu 

piłki siatkowej: 30 maja 2016 r. 

Kandydaci do klasy sportowej  

o profilu piłki siatkowej:  

8 lipca 2016 r. 

Kandydaci do klasy sportowej o profilu 

piłki nożnej: 

część I – 30 maja 2016 r.,  

część II – 31 maja 2016 r. 

Kandydaci do klasy sportowej  

o profilu piłki nożnej:  

część I – 8 lipca 2016 r.,  

część II – 11 lipca 2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej 

10 czerwiec 2016 r. 
12 lipca 2016 r.  

do godz. 12:00 



Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

gimnazjum o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o wynikach 

sprawdzianu 

24 czerwca 2016 r.  – 28 czerwca 2016 r. 

do godz. 12.00 
- 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

gimnazjum i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 28 czerwca 2016 r. od godz. 12:00  

do 30 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 
13 lipca 2016 r. 

Ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych do gimnazjum. 

1 lipca 2016 r. 

do godz.12.00 
27 lipca 2016 r. 

Potwierdzenie przez rodziców 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia  

o wynikach sprawdzianu, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do gimnazjum 

od 1 lipca 2016 r. do godz. 12:00 

do 5 lipca 2016 r. do godz. 15:00 
27 lipca 2016 r. – 28 lipca 2016 r. 

Opublikowanie listy kandydatów 

przyjętych do gimnazjum. 

6 lipca 2016 r. 

od godziny 12.00 
do 31 sierpnia 2016 r. 

 

§5 
Komisja rekrutacyjna i listy kandydatów 

 
1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej  gimnazjum przeprowadza   komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

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

4. Listy zostaną umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona  

i nazwiska kandydatów umieszczone alfabetycznie. 

 
§6 

Wymagane dokumenty 

 
Kandydaci do gimnazjum mają obowiązek złożyć: 
1) Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum (dotyczy kandydatów zamieszkałych  

w obwodzie); 

2) Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły a ubiegających się o przyjęcie); 

3) Świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej; 

4) Zaświadczenie o uzyskanym wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną; 

5) Wniosek o uczestnictwo w zajęciach z języka kaszubskiego (dla kandydatów chcących uczyć się 

tego języka – 9 maja 2016 r. – 22 czerwca 2016 r.); 

6) Wniosek o uczęszczanie do oddziału sportowego i zgodę na udział w sprawdzianie uzdolnień 

kierunkowych oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy 

sportowej (dla kandydatów do oddziału sportowego – do dnia przeprowadzenia sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych); 



7) Inne posiadane dokumenty, np. opinię, orzeczenie, zaświadczenie lekarskie. 

 

§7 

Procedura odwoławcza 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna 

kandydata  z wnioskiem. 

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawnia do przyjęcia  oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

4. Rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na odmowne rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga  do sądu administracyjnego. 

6. Rodzic/prawny opiekun ma prawo złożyć odwołanie dotyczące zmiany przydziału kandydata  

do wyznaczonego oddziału klasowego. Odwołanie należy złożyć do dyrektora gimnazjum  

w formie pisemnej z uzasadnieniem. Odwołania zostaną rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną. 

7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  

w postępowaniu odwoławczym do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego  

w Sierakowicach. 

§8 
Procedura uzupełniająca 

 

1. Opublikowanie informacja o wolnych miejscach. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą składać zgłoszenie/wniosek w sekretariacie Gimnazjum  

im. Józefa Piłsudskiego. 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  

w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego  

w Sierakowicach. 

§9 

Przepisy końcowe 

 

1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  

w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej 

szkoły. 

4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej szkoły. 


