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REKRUTACJA DO GIMNAZJUM 

2015/2016 

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW 

 

Szanowni Państwo, 

 

Nabór do tarnowskich gimnazjów po raz kolejny będzie przeprowadzony z zastosowaniem 

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Wprowadzany od kilku lat w wielu miastach system 

naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia spokojny, obiektywny i całkowicie 

bezpieczny nabór na wszystkich etapach.  

 

W serwisie internetowym https://tarnow-gim.edu.com.pl  sukcesywnie będą umieszczane istotne 

informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje  

o gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.  

 
 

ZASADY REKRUTACJI 

 

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

3. Statut szkoły. 

4. Zarządzenie nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. 

 

Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się z urzędu, na podstawie 

zgłoszenia, młodzież zamieszkałą w obwodzie danego gimnazjum oraz w dalszej kolejności jeśli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wniosku, młodzież zamieszkałą poza obwodem danego 

gimnazjum.  

 

SKŁADANIE  ZGŁOSZEŃ DO GIMNAZJUM – REKRUTACJA OBWODOWA 

 

Szkoła obwodowa - szkoła w rejonie miejsca zamieszkania kandydata, w której ma on zagwarantowane 

miejsce do nauki. 

 

Młodzież zamieszkała w obwodzie danego gimnazjum, która będzie uczęszczała do tej szkoły, przyjmuje 

się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie Zgłoszenia (podpisanego przez rodzica, prawnego 

opiekuna). 

 

Zgłoszenie do gimnazjum obwodowego zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL kandydata, 

imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, 

adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają. 

 

Zgłoszenia do szkoły obwodowej można dokonać poprzez rejestrację elektroniczną na wskazanej 

stronie naboru – tzw. rekrutacja obwodowa, która będzie dostępna od 23 marca 2015 r. Należy 

pamiętać o dostarczeniu do szkoły obwodowej wydrukowanego i podpisanego Zgłoszenia. 

Ponadto druk Zgłoszenia będzie dostępny w szkole obwodowej lub do pobrania na stronie naboru  

w zakładce „Do pobrania”, który należy wówczas wypełnić ręcznie i dostarczyć do szkoły obwodowej. 

 

Oprócz Zgłoszenia koniecznym będzie przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA – REKRUTACJA OTWARTA 

 

Młodzież wybierającą szkołę inną niż obwodowa (spoza obwodu zamieszkania), przyjmuje się do klasy 

pierwszej, na wolne miejsca,  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – tzw. rekrutacja 

otwarta. Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru dokonywana jest elektronicznie na stronie 

naboru od 23 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00.  
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Wybierając rekrutację otwartą przyjęcie do klasy pierwszej danego gimnazjum następuje na podstawie 

Wniosku. Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum zawiera listę wybranych szkół, ułożonych  

w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy 

szkoły. 

Wydrukowany Wniosek (podpisany przez rodzica, prawnego opiekuna) o przyjęcie do klasy pierwszej 

gimnazjum wraz z dokumentami określonymi w statucie szkoły należy złożyć w terminie od 23 marca 

2015 r. do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 do dyrektora gimnazjum, które jest najbardziej 

preferowane (wybrane na pierwszym miejscu). 

 

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 

serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres 

miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 

5) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 przeprowadza się na podstawie kryteriów 

zawartych w statucie danego gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób 

przeliczania punktów.  

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału 

dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym kandydatów przyjmuje się na podstawie 

kryteriów zawartych w art. 20i ustawy o systemie oświaty. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do oddziału dwujęzycznego  

w gimnazjach ogólnodostępnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych 

(SUK) na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. SUK kandydatów do oddziałów 

dwujęzycznych w gimnazjach przeprowadza się w dniach od 11 do 15 maja 2015 r. Dyrektor szkoły 

określa konkretną datę i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu. Wyniki sprawdzianu ogłasza się do 

trzech dni roboczych od daty jego przeprowadzenia. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do oddziału sportowego przyjmowani są 

kandydaci, którzy: 

 posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania 

danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 

uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania 

danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia; 

 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;  

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016 do oddziału integracyjnego, w przypadku dzieci 

nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, przeprowadza się na zasadach ogólnych. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów określił Małopolski  Kurator 

Oświaty w Zarządzeniu Nr 5/15 z dnia 2 lutego 2015 r. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

 Składanie wniosków i dokumentów określonych w statucie szkoły o przyjęcie do klasy pierwszej 

gimnazjum można dokonywać w terminie od 23 marca 2015 r. do 19 czerwca 2015 r. do godz. 

15.00 do dyrektora szkoły, która jest najbardziej preferowana (wybrana we wniosku na pierwszym 

miejscu). 
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 Do 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 

 Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 3 lipca 2015 

r. godz. 13.00 w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Następnie kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę 

podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – w terminie do 

7 lipca 2015 r. godz. 15.00. 
 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.   Opublikowanie 

list przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej gimnazjum nastąpi w dniu 8 lipca 2015 r. godz. 

13.00. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

Gimnazjum, które po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami w okresie 

od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. 

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE  
 

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

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. 

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

WAŻNE DATY 2015 

 

do 28 lutego 2015 r. Przekazanie kandydatom informacji o kryteriach rekrutacji.  

od 23 marca 

do 19 czerwca 2015 r. 

do godz. 15.00 

Przyjmowanie na wolne miejsca od kandydatów Wniosków  

o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 

oraz dokumentów określonych w statucie szkoły. 

do 30 czerwca 2015 r.  

do godz. 15.00 

Dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie 

szóstej. 

3 lipca 2015 r. 

od godz. 13.00 

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.  

do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00  

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole. Dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 

8 lipca 2015 r. 

 godz. 13.00 

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do klasy pierwszej 

gimnazjum i nieprzyjętych kandydatów do klasy pierwszej 

gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.  

Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc. 

od 9 lipca 2015 r.  

do 28 sierpnia 2015 r. 
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. 

 


