
Przyjmowanie uczniów do gimnazjum 

 

PRZED ROZPCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 

§ 41. 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum przyjmuje się do klasy pierwszej gimnazjum z 

urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców. 

3. Uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum przyjmuje się do klasy pierwszej 

gimnazjum na wniosek rodziców, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami 

§ 42. 

1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające prowadzone jest przed rozpoczęciem każdego 

roku szkolnego na wniosek rodziców, o którym mowa w § 41 ust. 3. 

2. Kandydatów do klasy pierwszej mieszkających poza obwodem gimnazjum przyjmuje się w 

drodze postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, po uzyskaniu określonej przez organ prowadzący szkołę minimalnej liczby 

punktów przyznawanych za spełnienie kryteriów określonych przez organ prowadzący oraz 

złożeniu wraz z wnioskiem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów. 

3. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej prowadzi komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczącego komisji wyznacza dyrektor. 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 

składania dokumentów określa harmonogram czynności ustalony na dany rok szkolny przez 

kuratora oświaty. 

5. Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym liczba kandydatów do klasy pierwszej w takim samym 

stopniu spełniających kryteria przewyższa liczbę wolnych miejsc, przyjmuje się tego 

kandydata, którego wniosek został złożony wcześniej. 

§ 43. 

1. Kandydatów do klas programowo wyższych mieszkających poza obwodem gimnazjum 

przyjmuje się przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie decyzji dyrektora, jeżeli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie postanowień § 42 ust. 2 oraz 

następujących kryteriów potwierdzonych wymaganymi dokumentami i uzyskaniu przez 

kandydata minimum 4 punktów. Postanowienia § 42 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Wartość 

punktowa 

kryterium 

1 2 3 4 

1. Średnia ocen ze 

świadectwa ukończenia 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

 

 



klasy programowo niższej: 

a) do 4,4 

b) od 4,5 

oryginał   

a)  0 pkt 

b)  5 pkt 

2. Ocena zachowania ze 

świadectwa ukończenia 

klasy programowo niższej: 

a) naganne, 

nieodpowiednie, 

poprawne 

b) dobre 

c) bardzo dobre 

d) wzorowe 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał 

 

 

 

 

 

a) 0 pkt 

b) 1 pkt 

c) 2 pkt 

d) 3 pkt 

3. Konieczność 

wyrównywania różnic 

programowych, w tym 

kontynuowania nauki 

języka obcego 

nowożytnego: 

a) wymaga 

wyrównania 

b) nie wymaga 

wyrównania 

Świadectwo ukończenia 

klasy programowo niższej - 

oryginał 

 

 

 

 

 

 

a) 0 pkt 

 

b) 1 pkt 

 

W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 

§ 44. 

1. O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor,  uwzględniając 

przepisy prawa oświatowego dotyczące szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze 

szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. 

2. W przypadku ucznia zamieszkałego w obwodzie gimnazjum dyrektor przyjmuje ucznia  

z urzędu po zgłoszeniu przez rodziców.  

3. W przypadku ucznia zamieszkałego poza obwodem gimnazjum dyrektor przyjmuje ucznia na 

wniosek rodziców po spełnieniu łącznie warunków:  

1) szkoła dysponuje wolnym miejscem w klasie, do której ma uczęszczać uczeń;  

2) uczeń spełnia kryteria, o których mowa w § 42 ust. 2, jeśli wniosek dotyczy przyjęcia do 

klasy pierwszej lub kryteria, o których mowa w § 43 ust. 1, jeśli wniosek dotyczy  przyjęcia 

do klas II – III. 

§ 45. 

1. Wzór zgłoszenia dla kandydatów do klasy pierwszej i klas programowo wyższych 

mieszkających w obwodzie szkoły jest podawany do wiadomości w dniu rozpoczęcia rekrutacji 



na dany rok szkolny. Do zgłoszenia do klasy I załącza dokumenty, o których mowa w § 42 ust. 

2, do zgłoszenia do klasy II i III załącza się dokumenty, o których mowa w § 42 ust. 2 i w § 43 

ust. 1. 

2. Wzór wniosku dla kandydatów do klasy pierwszej i klas programowo wyższych mieszkających 

poza obwodem szkoły jest podawany do wiadomości w dniu rozpoczęcia rekrutacji na dany 

rok szkolny. Do wniosku załącza się dokumenty, o których mowa w § 42 ust. 2 w przypadku 

wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej lub dokumenty, o których mowa w § 43 ust. 1 w 

przypadku wniosku o przyjęcie do klas II – III.  

 


