
Kryteria rekrutacji do gimnazjum ZPG i SP w Leźnie 

 

Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie którzy ukończyli klasę 6 szkoły 

podstawowej i złożą odpowiednie dokumenty zgodnie z terminarzem 

 

1. 
Składania podań przez absolwentów 

zamieszkałych poza obwodem. 

01 marca do końca 

kwietnia  

2. 

Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach 

sprawdzianu oraz wniosku ucznia do kl. I 

Po zakończeniu roku 

szkolnego, nie później 

niż 30 czerwca  

3. 
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do 

gimnazjum 

              30 czerwca  

 

4. 
Termin ostatecznego ogłoszenia listy uczniów 

przyjętych do klas pierwszych gimnazjum. 
29 sierpnia  

 Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego 

gimnazjum przyjmowani są do szkoły - z urzędu 

 Absolwenci szkół podstawowych - zamieszkali poza obwodem wybranego 

gimnazjum - mogą być przyjęci w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

 Gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

                   - wynik ze sprawdzianu po klasie 6 

                   - średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie 

                   - otrzymaną w klasie 6 ocenę zachowania. 

 Laureaci konkursów interdyscyplinarnych z języka polskiego z historią                     

i matematyki  z przyrodą oraz biblijnego, organizowanych przez Pomorskiego 

Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum 



bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły. 

 Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na 

podstawie: 

              - oryginału świadectwa ukończenia szkoły  

              - oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego. 

 Kandydatów do klas pierwszych publicznych gimnazjów, którzy ukończyli 

szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę 

dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje 

się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa 

(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada.  Dyrektor szkoły 

podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy 

lat nauki szkolnej ucznia. 

 Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i 4 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w 

sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do 

publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek 

oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć 

wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. (Dz. U. z 

2010 r. Nr 57, poz. 361). 

 
 


