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Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Gimnazjum nr 1             

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza          

w Jelczu-Laskowicach w roku szkolnym 2016-2017. 
 

 

Na podstawie art.20l ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 

256, poz.2572, z późn. zm.)  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu         

i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia  27stycznia 

2016 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017                                                 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                     

w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza  w Jelczu – Laskowicach  

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

Proponowane profile klas: 

                                                       1. klasa informatyczna  

                                                       2. klasa ogólna 

                                                       3. klasa sportowa  

         

Kandydatom do gimnazjum nalicza się punkty rekrutacyjne                                               

z czterech przedmiotów: 

 

 w klasie ogólnej – będą naliczane punkty rekrutacyjne z następujących 

przedmiotów: 

- język polski 

- język obcy ( jeżeli na świadectwie będą dwa języki obce, punkty będą naliczane 

z języka obcego z wyższą oceną) 

- przyroda 

 w klasie informatycznej – będą naliczane punkty rekrutacyjne                            

z następujących przedmiotów: 

- język polski 

- język obcy ( jeżeli na świadectwie będą dwa języki obce, punkty będą naliczane 

z języka obcego z wyższą oceną) 

- informatyka  

 w klasie sportowej– będą naliczane punkty rekrutacyjne  z następujących 

przedmiotów: 

- język polski 

- język obcy ( jeżeli na świadectwie będą dwa języki obce, punkty będą naliczane 

z języka obcego z wyższą oceną) 

- przyroda 

   oraz z wyniku próby sprawności fizycznej 
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1.  Ustala się następujące terminy rekrutacji: 

a)   Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum:                                                              

1 czerwca 2016 r. – 23 czerwca 2016 r. 

Rodzice kandydatów z obwodu gimnazjum składają zgłoszenie  do obwodowego gimnazjum 

(druk dostępny na stronie szkoły   www.zsjelcz.pl w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie 

szkoły). Rodzice kandydatów spoza obwodu gimnazjum składają wniosek o przyjęcie do 

gimnazjum (druk dostępny na stronie szkoły www.zsjelcz.pl w zakładce rekrutacja lub           

w sekretariacie szkoły).                                          

b)  Składanie deklaracji  przystąpienia  do próby sprawności fizycznej dla kandydatów do 

klasy sportowej (druk dostępny na stronie szkoły   www.zsjelcz.pl w zakładce rekrutacja lub 

w sekretariacie szkoły): 4 kwietnia 2016 r.  –  27 kwietnia 2016 r. 

 

c)   Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej:  

14 maja 2016 r.  

 

d) Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia                  

o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów:   

24 czerwca 2016 r. – 28 czerwca 2016 r.                             

e)    Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum:  6 lipca 2016 r.             

f)   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 2016 r. - 26 lipca 2016 r. 

g)  Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum  

27 lipiec 2016 r. godz. 12
00 

 
 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  W SEKRETARIACIE UCZNIOWSKIM SZKOŁY                           

(GABINET NR 103) 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8
00

 – 15
00

   tel. 71 318-82-20 

D o   p o d a n i a   p r o s z ę   d o ł ą c z y ć   2   a k t u a l n e    z d j ę c i a           

i   d o   w g l ą d u   s k r ó c o n y   a k t   u r o d z e n i a   d z i e c k a  

 

 

 

 

 

http://www.zsjelcz.pl/
http://www.zsjelcz.pl/
http://www.zsjelcz.pl/
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TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM 

1.  Składanie deklaracji  przystąpienia  do próby sprawności 

fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej (druk dostępny na 

stronie szkoły www.zsjelcz.pl w zakładce rekrutacja lub w 

sekretariacie szkoły) oraz pisemnej zgody rodziców: 

4 kwietnia 2016 r.                                   

–  27 kwietnia 2016 r. 

2.  Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów 

do klasy sportowej:  
14 maja 2016 r.  

3.  Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: 1 czerwca 2016 r.                              

– 23 czerwca 2016 r. 

4.  Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

kopii    zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej 

oraz innych wymaganych dokumentów:   

24 czerwca 2016 r.                                       

– 28 czerwca 2016 r.                             

 

5.  Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum:   6 lipca 2016 r.                                     

godz. 12
00

          

6.  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 2016 r. 

– 26 lipca 2016 r.                             

7.  Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do 

gimnazjum, po złożeniu dokumentów, o których mowa w 

punkcie 6: 

27 lipiec 2016 r.                                  

godz. 12
00

 

 

 

 

I. Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) organy prowadzące gimnazja zostały zobowiązane do 

określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-

Laskowicach, które mają obowiązywać począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.  

 

W związku z powyższym Rada Powiatu w Oławie podjęła Uchwałę nr XVI/81/2016 r. 

z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Publicznego 

Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.  

Kryteria rekrutacyjne  określone w ww. Uchwale dotyczą kandydatów ubiegających się  

o przyjęcie do publicznego gimnazjum, które nie jest ich gimnazjum obwodowym.  

Uchwała Powiatu w Oławie 

 

W roku szkolny 2016/2017 kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznego 

Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (art. 

20a ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat.).  

http://www.zsjelcz.pl/
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Wzór wniosku/zgłoszenia dostępny w systemie obsługującym elektroniczną rekrutację 

do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach. 

 

II. Zasady przyjęć do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-

Laskowicach dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), tj. do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-

Laskowicach, któremu ustalono obwód, kandydaci zamieszkali w tym obwodzie 

przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 

 

 

III. REKRUTACJA DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH - ZMIANY  
W związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz.7)  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu 

i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1942) zmieniły się zasady rekrutacji do szkół i oddziałów sportowych, tj.: 

 

 

 

1. Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału sportowego jest: 

 

a posiadanie przez kandydata bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego 

orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało 

wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 

uprawnionego lekarza, 

b pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału, 

c uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (termin 

i szczegółowe informacje podane będą na stronach internetowych szkół), 

d posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających ww. warunki jest większa niż 

liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów. 

 

3. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie odpowiednio następujące kryteria (obowiązują takie same kryteria jak do oddziału 

ogólnodostępnego) tj.: 
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Lp. Kryterium Liczba punktów 
Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów 

II etap postępowania rekrutacyjnego do szkół 

i oddziałów sportowych  

60 pkt - ogólna 

maksymalna liczba 

punktów możliwych do 

uzyskania na II etapie 

postępowania 

rekrutacyjnego. 
 

 

I.  Wynik sprawdzianu w klasie szóstej 

szkoły podstawowej 

 40 pkt - maksymalna liczba 

punktów możliwa do 

uzyskania  

(w przypadku przeliczania 

na punkty wyników 

sprawdzianu przyjmuje się, 

że wynik przedstawiony w 

procentach z części 

pierwszej i wynik 

przedstawiony w procentach 

z części drugiej 

sprawdzianu mnoży się 

przez 0,2).  

Zaświadczenie 

o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu w klasie 

szóstej – dokument może 

być składany: w oryginale, 

w notarialnie 

poświadczonej kopii, w 

postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo może być także 

składany w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 

 

II.  Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 
5 pkt Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej – 

dokument może być 

składany: w oryginale, w 

notarialnie poświadczonej 

kopii, w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo może być także 

składany w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 
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III.  Szczególne osiągnięcia wymienione 

na  świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, tj.
1
: 

13 pkt  - maksymalna liczba 

punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia. 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej – 

dokument może być 

składany: w oryginale, 

w notarialnie 

poświadczonej kopii, w 

postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo może być także 

składany w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył.  
 

 

 

 

1.       Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących 

konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

organizowanym przez 

kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych 

porozumień: 

 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 
10 pkt 

tytułu laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego 
7 pkt 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt 

2.        Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących 

konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 32a ust. 4 i 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

systemie oświaty: 

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

10 pkt 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych  

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

4 pkt 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych  

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

3 pkt 

3.        Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących 

konkursem o zasięgu 

 

                                                 
1
 Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkół 

w pierwszej kolejności. 
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wojewódzkim 

organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 
7 pkt 

dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu przedmiotowego 
10 pkt 

tytułu laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego 
5 pkt 

dwóch lub więcej tytułów laureata 

konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 pkt 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

3 pkt 

dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt 

4.        Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących 

konkursem albo turniejem, 

o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, 

przeprowadzanymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 32a ust. 4 i 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

systemie oświaty: 

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej  

10 pkt 

dwóch lub więcej tytułów laureata 

turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

7 pkt 

dwóch lub więcej tytułów finalisty 

turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  

5 pkt 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  

7 pkt 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej  

3 pkt 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 
2 pkt 
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nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej  

5.        Uzyskanie wysokiego 

miejsca
2
  w zawodach 

wiedzy innych niż 

wymienione w pkt 1-4, 

artystycznych lub 

sportowych 

organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na 

terenie szkoły, na szczeblu: 

 

międzynarodowym 4 pkt 

krajowym 3 pkt 

wojewódzkim 2 pkt 

powiatowym 1 pkt 

IV.  osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu 

 

2 pkt Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej – 

dokument może być 

składany: w oryginale, 

w notarialnie 

poświadczonej kopii, w 

postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo może być także 

składany w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 

 

4. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do szkół i oddziałów sportowych, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. 

ustawy o systemie oświaty, tj.: 

 

Kryteria na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego ( kryteria brane pod uwagę 

łącznie) 

 

 Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

I.  Kandydat z rodziny wielodzietnej
3
 Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Oświadczenie 

o wielodzietności rodziny 

kandydata zaopatrzone 

                                                 
2
 Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie 

w tych zawodach. 
3
 rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
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klauzulą „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego 

oświadczenia” . 

II.  Kandydat  niepełnosprawny Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 

orzeczenie 

o niepełnosprawności lub 

o stopniu 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm.) – dokumenty 

mogą być składane: 

w oryginale, w notarialnie 

poświadczonej kopii, 

w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo mogą być także 

składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

III.  Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie 

o niepełnosprawności lub 

o stopniu 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm.) – dokumenty 

mogą być składane: 

w oryginale, w notarialnie 

poświadczonej kopii, 

w postaci urzędowo 
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poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo mogą być także 

składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

IV.  Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie 

o niepełnosprawności lub 

o stopniu 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm.) – dokumenty 

mogą być składane: 

w oryginale, w notarialnie 

poświadczonej kopii, 

w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo mogą być także 

składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

V.  Kandydat posiadający niepełnosprawne 

rodzeństwo 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 

orzeczenie 

o niepełnosprawności lub 

o stopniu 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 



11 

 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm.) – dokumenty 

mogą być składane: 

w oryginale, w notarialnie 

poświadczonej kopii, 

w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo mogą być także 

składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

VI.  Samotne wychowywanie kandydata w 

rodzinie
4
 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

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. – ww. 

dokumenty, tj. prawomocny 

wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub  

separację lub akt zgonu 

mogą być składane: 

w oryginale, w notarialnie 

poświadczonej kopii, 

w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo mogą być także 

składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

VII.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny 

                                                 
4
 samotne wychowywanie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 

jego rodzicem. 
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i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 332, z późn. zm.) – 

dokument może być 

składany: w oryginale, 

w notarialnie 

poświadczonej kopii, w 

postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie 

z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 

administracyjnego odpisu  

lub wyciągu z dokumentu 

albo może być także 

składany w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

 

IV. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017, zgodnie z §14 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) określił Dolnośląski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 2/2016 

z dnia  27stycznia 2016 r.  

 

V. Jeżeli w publicznym gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na  

rok szkolny 2016/2017 nadal będą wolne miejsca, dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w 

Jelczu-Laskowicach przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie 

uzupełniające zakończy się końcem sierpnia 2016 r. (art. 20zd  ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty.). 

 

VI. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do oddziału 

integracyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach w przypadku 

kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału 

ogólnodostępnego (tj. obowiązują kryteria określone przez Radę Powiatu w Oławie Uchwała 

nr XVI/81/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 

VII.  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach, oddziału integracyjnego, 

ogólnodostępnego jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (art. 20d ust. 

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.). 

 

VIII. W § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 

w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
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szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) określono sposób ustalania 

punktacji w przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły 

podstawowej. 
 

 

 


