
ZARZĄDZENIE NR 5/2015 

Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe  

z dnia 16 lutego 2015 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły 
podstawowej oraz do publicznego gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy   
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

§ 1 

Zasady rekrutacji  do publicznej szkoły podstawowej 

1.  Do szkoły w roku szkolnym 2015/16 przyjmowane są: 

1) dzieci urodzone w roku 2009 i w roku 2008 (które nie uczęszczają do szkoły), 

     Liczba oddziałów oraz wolnych miejsc wynosi: 

1) klasa  Ia –   25 miejsc, 

2) klasa  Ib –  25 miejsc. 

Dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od 

najmłodszych. Dzięki temu w oddziałach klasowych będą skupione dzieci w zbliżonym wieku.  

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci 

zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu),   

w sekretariacie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w godzinach od 800 do 1500   

od dnia 16 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.     

Zgłoszenie lub wniosek można pobrać ze strony internetowej zespołu 

http://spujazd.wodip.opole.pl/ w zakładce „DO POBRANIA” lub osobiście w sekretariacie 

Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe. 

3. Dyrektor Zespołu do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołuje Komisję  

Rekrutacyjną. 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 

6. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa 

preferencje, co do kolejności przyjęcia. 

7. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

8. W przypadku, gdy po przyjęciu dzieci z obwodu są wolne miejsca w szkole i gdy liczba 

wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza 

obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, 

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów 

określonych w statucie zespołu,  tj. 

 

  Kryteria ze statutu zespołu Punkty 

1. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole 40 

2. Dziecko uczęszczało do przedszkola – kontynuacja nauki 35 

http://spujazd.wodip.opole.pl/


3. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica 25 

4. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły 20 

5. Dziecko zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy 30 

 

     O przyjęciu do szkoły decyduje liczba zdobytych punktów od 20 do 150. 

9. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji 

Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 14 kwietnia poprzez zamieszczenie list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń. 

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, 

przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne. 

11. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku  

o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. 

12. Do wniosku załącza się: 

1) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka. 

13. Dokument, o którym mowa w pkt 11 składa się w oryginale, lub wyciągu z dokumentu, a także 

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

§ 2 

Zasady rekrutacji do publicznego gimnazjum 

 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, przyjmuje się na postawie zgłoszenia rodziców 

młodzieży zamieszkałej w obwodzie gimnazjum, czyli w Gminie Ujazd. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.  

3. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w statucie 

zespołu,  tj.:  

1) ilość punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej   

z następujących przedmiotów:    

a) język polski,   

b) matematyka,   

c) język angielski,   

d) przyroda,  

e) historia;   

przy czym ocena celująca - 6 pkt, bardzo dobra - 5 pkt, dobra - 4 pkt, dostateczna – 3pkt, 

dopuszczająca - 2 pkt (maksymalnie można uzyskać 30 pkt),  

2) wyniki sprawdzianu po klasie 6 maksymalnie 40 pkt. (1 pkt ze sprawdzianu = 1pkt 

rekrutacyjny), 

3) finalista konkursu przedmiotowego zgodnie z zarządzeniem Opolskiego Kuratora 

Oświaty – 8 pkt za każdy konkurs,  

4) rodzeństwo kandydata, które będzie uczęszczało w bieżącym roku szkolnym do danej 

szkoły – 5 pkt,  

5) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 2 pkt. 

     O przyjęciu do gimnazjum decyduje liczba zdobytych punktów. 



4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

pierwszeństwo mają kandydaci posiadający rodzeństwo w danej szkole.  

5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są 

niezależnie od punktacji w pierwszej kolejności.  

6. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy 

młodzieży zamieszkałej w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy młodzieży spoza 

obwodu), w sekretariacie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w godzinach   

od 800 do 1500.     

Zgłoszenie lub wniosek można pobrać ze strony internetowej zespołu 

http://spujazd.wodip.opole.pl/ w zakładce „DO POBRANIA” lub osobiście w 

sekretariacie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe. 

7. Dyrektor Zespołu do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołuje Komisję  

Rekrutacyjną. 

8. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje 

wolnymi miejscami Dyrektor zespołu w uzgodnieniu z burmistrzem Ujazdu wyznacza 

termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

9. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok, terminy przeprowadzenia rekrutacji w tym 

terminy składania dokumentów określa Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 4 lutego 2015 r.:  

Terminy przyjmowania podań i kwalifikacja kandydatów do gimnazjum 

1) Składanie wniosków do wybranych gimnazjów - 16 marca – 30 kwietnia 2015 r., 

2) Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia   
o szczegółowych wynikach sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej lub 
osobę upoważnią przez dyrektora szkoły podstawowej)  – od 26 czerwca 2015 r. do 30 

czerwca 2015 r. 

3) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum   
i niezakwalifikowanych  - 1 lipca 2015 r. do godz. 12.00 

4) Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w gimnazjum poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów – od 1 lipca 

2015 r. do godz. 12.00 do 2 lipca 2015 r. do godz. 15.00. 
5) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum - 3 lipca 2015 r. 

do godz.12.00. 
6) Postępowanie uzupełniające - od 6 lipca 2015 r. 31 sierpnia 2015 r.     

§ 3 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

        
 
       Dyrektor zespołu 

Jadwiga Pszon-Chwedyna 
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