
 

 

 

Rekrutacja do Samorządowego Gimnazjum w  Gniewinie. 

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum uczniów, których miejsce  zamieszkania jest w  

obwodzie szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców. 

Zgłoszenie, o którym mowa 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; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają. 

Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum należy przedłożyć  

do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, uczniów  poza obwodu szkoły, przyjmuje się 

na podstawie wniosku rodziców i młodzieży.  

Wniosek 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; 

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - wskazanie 

wybranego oddziału w danej szkole. 

Młodzież zamieszkała w obwodzie publicznego gimnazjum przyjmowana jest z urzędu.  
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Do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum 

mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

Kryteria rekrutacji (dla uczniów spoza obwodu szkoły): 

1. Średnia ocen – minimum 3,5  - 50 punktów 

2. Ocena z zachowania – minimum dobre - 25 punktów  

3. Rodzic/opiekun  zatrudniony na terenie gminy  Gniewino - 25 punktów  

Termin rekrutacji: podaje Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

Wymagane dokumenty: 

- świadectwo ukończenia szkoły, 

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, 

- wniosek 

Termin składania dokumentów: określa kuratorium 

Sposób przeliczania punktów: 

Punkty sumuje się. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. O przyjęciu decyduje 50% 

punktów.  

 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-01-2014&qplikid=1#P1A6

