
Informacja o rekrutacji do gimnazjum 

Im. Mikołaja kopernika w kątach wrocławskich 

w roku szkolnym 2015/2016 

1. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są z urzędu, na 

podstawie karty zgłoszenia. 

2. 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 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przyjmowany jest w pierwszej kolejności. 

3. Absolwenci szkół podstawowych, zamieszkali poza obwodem gimnazjum, są przyjmowani w miarę 

wolnych miejsc, w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Przy czym minimalna 

liczba punktów rekrutacyjnych, uprawniająca do przyjęcia do gimnazjum, to 65. 

4. Zasady wyliczania punktów rekrutacyjnych: 

 świadectwo z wyróżnieniem 5 punktów 

 oceny z przedmiotów na koniec szóstej klasy szkoły 

podstawowej /język polski, matematyka, język obcy, historia, 

przyroda/ 

maksymalnie 

30 punktów 

 ocena z zachowania  na koniec szóstej klasy szkoły 

podstawowej 

maksymalnie 

6 punktów 

 wynik sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej maksymalnie 

40 punktów 

 osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych maksymalnie 

6 punktów 

 kandydat posiada rodzeństwo uczące się w szkole, do której  

ubiega się o przyjęcie 

5 punktów 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą 90 punktów 

 

Punktacja za uzyskane oceny z przedmiotów i zachowanie: 

Ocena z przedmiotu  Ocena zachowania  

celujący 6 wzorowa 6 

bardzo dobry 5 bardzo dobra 5 

dobry 4 dobra 4 

dostateczny 3 poprawna 0 

dopuszczający 0 nieodpowiednia 0 

  naganna 0 

 

Punktacja za osiągnięcia przedmiotowe i sportowe: 

 Laureat lub zajęcie I miejsca – 6 punktów 

 II i III miejsce – 4 punkty 

 Wyróżnienie – 2 punkty  

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych: 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na sprawdzianie szóstoklasisty wydane przez 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

3. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o rodzeństwie uczącym się w szkole.  

4. Dokument poświadczający pieczę zastępczą.  

 

 



TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM 

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie składają zgłoszenia 

dziecka do szkoły. 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem składają wnioski 

(Kandydaci podlegają rekrutacji). 

Druk wniosku lub zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub 

na stronie internetowej  www.gimnazjum.katywroclawskie.com 

Składanie zgłoszenia lub wniosku wraz z załącznikami wyłącznie 

w sekretariacie szkoły przy ul. Brzozowej 6. 

02 – 25 CZERWCA 2015 R. 

Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz dwóch 

zdjęć legitymacyjnych. 

26 – 29 CZERWCA 2015 R. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowa-

nych do gimnazjum. 
2 LIPCA 2015 R. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie orygi-

nałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej. 

DO 6 LIPCA 2015 R. 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum. 7 LIPCA 2015 R. 

Ogłoszenie list uczniów przydzielonych do poszczególnych klas 
28 SIERPNIA 2015 R. 

GODZINA 12:00 

 

Jeżeli Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal będzie 

dysponowało wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie wyznaczy termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zgodnie z art. 9 ust. 3 usta-

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

 

 

 

 

 


