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Regulamin naboru uczniów do pierwszej klasy 

Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok szkolny 2016/2017. 
 

 

§ 1 

 

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych gimnazjów określają: 

 

1. Uchwała Nr XXI/448/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

2. Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia  

2016r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. 

 

§ 2 

 

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie  

odbywa się w formie elektronicznego naboru. 

 

2. Do szkoły z wyznaczonym obwodem dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły 

przyjmuje się z urzędu. Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie 

szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców. 

 

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej. 

 

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca 

w danej szkole na wniosek rodziców. 

Wypełniony i podpisany Wniosek należy dostarczyć do szkoły z zachowaniem 

terminu określonego w § 7. 

 

5. W pierwszej kolejności na wniosek rodziców do gimnazjum przyjmowani                     

są laureaci konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. 

 

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej                 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu 

rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

 

7. Uczeń spoza obwodu szkoły, aby mógł ubiegać się o przyjęcie do pierwszej klasy 

Gimnazjum, powinien mieć na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                       

co najmniej poprawną ocenę zachowania. 

 

8. W szczególnych przypadkach Dyrektor Gimnazjum może rozpatrzyć pozytywnie 

kandydaturę ucznia, który nie spełnia wyżej wymienionych warunków (takimi 

szczególnymi przypadkami może być sytuacja rodzinna czy zdrowotna). 

 

9. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie, 

należy dostarczyć oryginalne dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej) 

z zachowaniem terminów określonych w § 7. 
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10. Brak potwierdzenia podjęcia nauki w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie, 

tzn. niedostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej skutkuje skreśleniem 

z listy kandydatów do Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. 

 

 

§ 3 

 

 

1. Dyrektor Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie powołuje i sprawuje nadzór 

nad działalnością Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. 

 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

ustala listę kandydatów przyjętych do gimnazjum. 

 

3. Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż 

liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie, którzy otrzymają 

największą liczbę punktów obliczonych przez elektroniczny system rekrutacji  

                  w Rzeszowie. 

 

4. W przypadku otrzymania równej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu 

ucznia do wybranej klasy Gimnazjum nr 11 decydują kolejno punkty uzyskane  

z poszczególnych kryteriów naboru. Kryteria te bierze się pod uwagę do momentu 

zróżnicowania punktowego kandydatów. 

 

 

 

§ 4 

 

Procedura odwoławcza 

 

1. W terminie do 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych 

 i nieprzyjętych można wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem 

 o uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

 

2. W terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w p.1, Komisja 

Rekrutacyjna  uzasadnia nieprzyjęcie kandydata. 

 
 

§ 5 

 

Postępowanie uzupełniające 

 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych 

zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.  
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§ 6 

 

 

Szczegółowe zasady przyporządkowywania uczniów 

do poszczególnych oddziałów w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 

 
1. Listy uczniów poszczególnych oddziałów Gimnazjum tworzy Komisja 

Rekrutacyjna składająca się z 3 nauczycieli, których co roku typuje dyrektor 

szkoły. 

 

2. Komisja przy tworzeniu zespołów klasowych kieruje się następującymi zasadami: 

 

a) uczeń zapisywany jest do klasy, którą wybrał ze względu na swoje 

zainteresowania i nauczany w tej klasie drugi język obcy, 

b) o pierwszeństwie przyjęcia do danej klasy decydują punkty uzyskane  

      w poszczególnych kryteriach rekrutacyjnych, 

b)  jeżeli suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych 

będzie zbyt niska, aby uczeń został zapisany do wybranej przez siebie klasy, 

zostanie zapisany do klasy, która dysponuje wolnymi miejscami, 

b) klasa zostanie utworzona, jeżeli zapisze się do niej co najmniej 25 uczniów, 

c) maksymalną liczbę uczniów w klasie określa Dyrektor Gimnazjum                                 

z zastrzeżeniem, że nie może ona być większa niż 30, 

d) tworzy się klasy o zbliżonej liczbie uczniów, 

e) ze względu na prawidłowy podział na grupy na lekcjach wychowania 

fizycznego tworzy się klasy o zbliżonej liczbie dziewczynek i chłopców, 

f) w przypadku zdecydowanej większości liczby dziewczynek lub chłopców, 

tworzy się klasy męskie lub żeńskie 

 

 

3. Komisja Rekrutacyjna przy tworzeniu klas może uwzględniać pisemne prośby 

rodziców uczniów, o ile nie kolidują one z powyższymi względami 

organizacyjnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi. 

 

 

4. Skład osobowy poszczególnych oddziałów ostatecznie zatwierdza Dyrektor 

Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

§ 7 

 

 

WAŻNE TERMINY NABORU  

 

 

 

Rodzaj czynności 

Termin                               

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                                  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie                             

do gimnazjum  
25.04 - 28.06.2016 r. 21-22.07.2016 r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie                       

do gimnazjum o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz zaświadczenie                                    

o wynikach sprawdzianu 

24 - 28.06.2016 r. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do gimnazjum 

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków     

lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

29.06 - 30.06.2016 r. 

 

 

 

27.07.2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomości               

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

15.07.2016 r. 

do godz. 1000 

 

17.08.2016 r. 

do godz.10.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia           

o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do gimnazjum 

15-19.07.2016 r. 

 

 

 

17-18.08.2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomości                     

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 20.07.2016 r. 

 

19.08.2016 r. 

 

 


