
Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Nr 10 
 
na rok szkolny 2015/2016 
 
Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art. l0ust. l i 9 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 08/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego  2015 roku. 
 
1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjów: 
a) Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 2 do 25 czerwca 
2015, 
 
b) Składanie kopii  dokumentów  od 26czerwca 2015 do  30 czerwca 2015r ., 
- kopię świadectw a ukończenia szkoły podstawowej, 

- kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

- kopię zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata o którym mowa w punkcie 2 

-  kopię opinii  wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w 

sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi 

-ewentualne podanie  przyznanie miejsca w internacie, 

-kopie innych dokumentów poświadczających osiągnięcia brane pod uwagę przy 

rekrutacji do szkoły 

- kopie  dokumentów nadających uprawnienia wynikające z zapisu art. 20cust.2 

a) oświadczenie  o wielodzietności kandydata 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie 

wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

d)dokument oświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

 
 
 



c) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum: do 2 lipca 2015 r., 
 
d) Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginałów 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: do 6 lipca 
2015 r., 
 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

-zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata o którym mowa w punkcie 2, 

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w sprawie 

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi, 

- ewentualne podanie  przyznanie miejsca w internacie, 

- dokumenty poświadczające osiągnięcia brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły 

- dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20cust.2 

a) oświadczenie  o wielodzietności kandydata 

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie 

odrębnych przepisów, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

d)dokument oświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 
e) Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum: do 7 lipca 2015 r. 
 
 
2. Konkursem organizowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, którego 
laureaci przyjmowani są do gimnazjum ogólnodostępnego niezależnie od kryteriów 
zawartych w jego statucie, jest Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół 
Podstawowych „zDolny Ślązaczek”. 
 
 
 



 
3. Przy przyjęciu do klasy I gimnazjum brane są pod uwagę następujące kryteria: 
a) ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu w klasie szóstej  
( powy żej 30 p.) 
30- 34p.- 5 punktów rekrutacyjnych 
34-38 p.-8 punktów rekrutacyjnych 
38-40 p.-10 punktów rekrutacyjnych 
b) ocena z zachowania 
dobra- 5 punktów rekrutacyjnych 
bardzo dobra- 10 punktów rekrutacyjnych 
wzorowa -15 punktów rekrutacyjnych 
c) średnia ocen 
4,5 -5 punktów rekrutacyjnych 
4,6 -6 punktów rekrutacyjnych 
4,7 -7 punktów rekrutacyjnych 
4,8- 8 punktów rekrutacyjnych 
4,9- 9 punktów rekrutacyjnych 
5,0 -10 punktów rekrutacyjnych 
d) dodatkowe punkty za ucz ęszczanie na zaj ęcia języka ukrai ńskiego w punkcie 
nauczania j. ukrai ńskiego. (15 punktów) 
e) dodatkowe punkty za udział w konkursach wpisanyc h na świadectwie 
szkolnym. organizowanym przez dolno śląskiego Kuratora O światy-Zdolny 
Ślązaczek ( 10 punktów). 
 
4. O przyjęciu do szkoły decyduje uzyskanie przynajmniej 15 punktów zgodnie z 
kryteriami . 
 
5. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych na 

pierwszym etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna będzie brała 

pod uwagę w kolejności następujące kryteria 

a) kandydat, który ma udokumentowane problemy zdrowotne, ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni specjalistycznej 

b) wielodzietność rodziny kandydata, 

c)  niepełnosprawność kandydata; 

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

e)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

h)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

   



 
 
 
 
TERMINARZ  REKRUTACJI  DO  GIMNAZJUM 
 
1. Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum. 
od 2 do 25  czerwca 2015 r. 
 
2. Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia 
o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów. 
od 26  do 29 czerwca 2015 r. 
 
3. Ogłoszenie list przyjętych do gimnazjum. do 3 lipca 2015 r. 
 
4. Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez  złożenie oryginałów 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów. 
do 6 lipca 2015 r. 
 
5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum, po złożeniu 
dokumentów do 7 lipca 2015 r.  


