
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. 

MIKOŁAJA KOPERNIKA W HUTKACH  NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku, o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 2156) 

2. Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w 

postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania 
przedszkolnego klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum na terenie Gminy Konopiska na rok 

szkolny 2016/2017. 

3. Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z dnia 5.02.2016r. w sprawie 
powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do, klasy pierwszej Gimnazjum  W ZSP 

w Hutkach na rok szkolny 2016/2017. 

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowane są : 

• z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z USC ( Hutki, Rększowice) 

• na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) skierowany do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

Terminy składania zgłoszeo dla dzieci z obwodu 

Nazwa etapu Termin   od  Termin  do  

Przyjmowanie zgłoszeo 
kandydatów przystępujących do 
naboru  

6 maja 2016 31 maja 2016 

Ogłoszenie list przyjętych   15 lipca2016 do 
godz.15.00 

  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĄ O PRZYJECIE DO KLASY PIERWSZEJ 

GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY 

1. Wnioski – wraz z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa: od 14 

kwietnia do 21 maja 2016 r. 

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM SPOZA OBWODU 

SZKOŁY 

  

L p 

  

Kryteria ustawowe 

  

Punkty 

Dokumenty 
potwierdzające 
spełnienie 
kryteriów 

1. Kandydat mieszka na terenie 
Gminy Konopiska 

10 pkt. 

  

Oświadczenie 
rodziców 

2. Kandydat uczęszczał do szkoły 
podstawowej wchodzącej w skład 
obwodu gimnazjum 

8 pkt. 

  

  

Oświadczenie 
rodziców 



  

3. Rodzeostwo kandydata 
kontynuuje naukę w danej szkole 
w przypadku gdy dana szkoła 
wchodzi w skład zespołu szkół 

  

  

5 pkt. 

Oświadczenie 
rodziców 

4. Rodzice kandydata są zatrudnieni 
lub prowadzą działalnośd 
gospodarczą w Gminie Konopiska 

  

5pkt. 

Oświadczenie 
rodziców 

5. Świadectwo z wyróżnieniem.  5 pkt. Świadectwo 
szkolne 

6. Wyniki sprawdzianu po szkole 
podstawowej z każdej części 
oddzielnie.  

100% - 75% - 4 pkt. 

74% - 50%  

- 3 pkt. 

49% - 25% 

-2 pkt.  

24% - 0% 

- 1 pkt. 

  

Zaświadczenie 
OKE 

7. Osiągnięcia – inne konkursy o 
zasięgu powiatowym nie 
wskazane przez Śląskiego 
Kuratoria Oświaty 

I miejsce – 3 pkt. 

II miejsce – 2 pkt. 

III miejsce - 1 pkt. 

  

Świadectwo 
szkolne, 
dyplomy, 
zaświadczenia 

  

Punkt 5, 6 i 7 będą brane pod uwagę w przypadku gdy liczba kandydatów będzie większa niż ilośd wolnych miejsc. 

  

 

 

 

 



 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY  PIERWSZEJ GIMNAZJUM W ZSP w Hutkach 

  

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  w postępowaniu 
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 6 maja 

do 10 czerwca 2016 r. 

Od 22 lipca 

do 27 lipca 2016 r. 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum  
z oddziałem sportowym  

Od 6 maja 

do 20 2016 r. 

Od 22 lipca 

do 27 lipca 2016 r. 

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 
o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt. 3 i ust. 
4 ustawy 

Do 31 maja 2016 r. Do 29 lipca 2016 r. 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywne wyniki ww. prób 
sprawności fizycznej. 

Do 6 czerwca 2016 r. Do 1 sierpnia 2016 r. 

5 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
gimnazjum o świadectwo kooczenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 
sprawdzianu 

Od 24 czerwca 

do 28 czerwca 2016 r. 

  

6 Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do gimnazjum i 
dokumentów spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym 
ewentualne pozyskanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
dokumentów potwierdzających 
okolicznościzawarte w oświadczeniach, o 
których mowa w art. 20t ust. 7ustawy) 

art.20t ust. 7 ustawy- Przewodniczący komisji 
rekrutacyjnej może żądad dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w 
oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w 
terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, lub może zwrócid się do 
wójta ( burmistrza, prezydenta miasta)   
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania kandydata o potwierdzenie 
tych okoliczności. Wójt ( burmistrz, prezydent 

Do 30 czerwca 

2016 r. 

Do 2 sierpnia 2016 r. 

potwierdzających 



miasta) potwierdza te okoliczności w 
terminie 14 dni. 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

15 lipca 2016 r. 18 sierpnia 2016 r.art. 20 ze 
ust. 6-9 ustawy 

6. W terminie 7 dni od dnia 
podania do publicznej 
wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, 
rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może 
wystąpid do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
kandydata do danego 
publicznego przedszkola, 
publicznej innej formy 
wychowania 
przedszkolnego, publicznej 
szkoły, publicznej placówki, 
na zajęcia w publicznej 
placówce oświatowo-
wychowawczej, na 
kwalifikacyjny kurs 
zawodowy lub na 
kształcenie ustawiczne w 
formach pozaszkolnych. 

7. Uzasadnienie sporządza 
się w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata 
pełnoletniego z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 
Uzasadnienie zawiera 
przyczyny odmowy 
przyjęcia, w tym najniższą 
liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia, 
oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

8. Rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może 
wnieśd do dyrektora 
publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły lub 
publicznej placówki 
odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie          



7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia. 

9. Dyrektor  rozpatruje 
odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, o którym 
mowa w ust. S, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania 
odwołania. Na 
rozstrzygnięcie dyrektora 
służy skarga do sądu 
administracyjnego. 

8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
gimnazjum 

Od 15 lipca do 20 lipca 
2016 r. 

Od 18 sierpnia do 22 

sierpnia 2016 r. 

9 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

22 lipca 2016 r. Do 31 sierpnia 2016 r. 

  

1) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzieo ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na 

dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze. 

2) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzieo ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzieo 


