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Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 
 
 

§1 

O przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, 
którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej w tym samym roku co rok rekrutacji. 

 
 

§2 

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się w pięciu etapach: 

Etap I – składanie dokumentów 
Etap II – test i/lub rozmowa  kwalifikacyjna 
Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych i  listy rezerwowej 
Etap IV – uzupełnienie dokumentów 
Etap V – ogłoszenie ostatecznej listy osób  przyjętych 

 
§3 

Etap I 

1. Termin składania dokumentów: do 20 maja 2016 r.  do godz. 16.00 

2. Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  mają  obowiązek   złoŜyć   
w sekretariacie szkoły następujący komplet dokumentów: 

• podanie do szkoły wraz z kwestionariuszem kandydata (do pobrania ze strony) 

• potwierdzony przez szkołę wykaz ocen z półrocza klasy szóstej 

• 2 zdjęcia do legitymacji (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

• dokumenty potwierdzające udział w olimpiadach, wolontariacie, zawodach 
sportowych 

 
 

§4 

Etap II 

Testy/rozmowy z kandydatami: o terminie spotkania rodzice i kandydat do  szkoły  
zostaną powiadomieni telefonicznie. 
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§5 

Etap III 

1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i listy rezerwowej: 10 czerwca 2016 godzina 
12:00. Warunkiem przyjęcia jest uiszczenie opłaty wpisowej: do 17 czerwca 2016 r. 

2. Uruchomienie listy rezerwowej 

a) Tura I: 13 czerwca 2016 godzina 12:00. Warunkiem przyjęcia jest 
uiszczenie opłaty wpisowej: do 17 czerwca 2016 r. 

b) Tura II (w przypadku wolnych miejsc): 20 czerwca 2016 godzina 12:00. 
Warunkiem przyjęcia jest uiszczenie opłaty wpisowej: do 24 czerwca 2016r. 

 
 

§6 

Etap IV 

Składanie   oryginałów   świadectw   ukończenia   szkoły   podstawowej   i   zaświadczeń     
o szczegółowych wynikach sprawdzianu  w  klasie  szóstej: 27  -  30  czerwca  2016 w 
godzinach:  8-16. 

 
 

§7 

Etap V 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych osób: 1 lipca 2016 godzina 14:00 
 
 

§8 

Punktacja 

1. Oceny z przedmiotów z półrocza klasy szóstej: język polski, język angielski, 
matematyka, historia, przyroda zostaną przeliczone na punkty wg  
następujących zasad: 

celujący – 12  pkt 
bardzo dobry – 10  pkt 
dobry – 8  pkt 
dostateczny – 6  pkt 
dopuszczający – 4  pkt 

 
2. Z rozmowy/testu kwalifikacyjnego moŜna uzyskać łącznie 20 pkt. 

3. Dodatkowe punkty: 

 
− Laureaci konkursów organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora 

Oświaty (język polski, matematyka, historia, przyroda, język obcy) zostają 
przyjęci bez względu na sumę punktów 
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− Finaliści w/w konkursów uzyskują 5  punktów 
− Udokumentowany wolontariat: 5 punktów 
− Osiągnięcia sportowe: 5 punktów 

 
 

§9 

Pozostawia się 2 miejsca w gestii Dyrektora Szkoły w kaŜdej klasie. 
 
 

§10 

Do Gimnazjum przyjętych zostanie 48 kandydatów (24 kandydatów do oddziału 
dwujęzycznego) o najwyŜszej liczbie punktów. 


