
NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJÓW W GMINIE ZEBRZYDOWICE 

 
kandydatów na uczniów 

zamieszkałych w obwodzie szkoły 
w roku szkolnym 2016/2017 

 
Uczniowie zamieszkali na terenie obwodu szkoły są przyjmowani z urzędu na podstawie 
zgłoszenia rodziców ( prawnych opiekunów) 

 

1.  Obwód Gimnazjum Zebrzydowice: 
 

Zebrzydowice, Marklowice Górne – w całości, Kończyce Małe obejmuje ulice: 

Bławatkowa, Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Folwarczna, Graniczna, Jagiellońska, 

Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Kasztelańska, Korczaka ( numery parzyste od 2 do 20 
nieparzyste od 1 do 39), Majora Hallera, Miodowa, Myśliwska, Nowa, Rolna, Sienkiewicza, 

Staffa, Staropolska, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona,  
Źródlana 

 

2.  Obwód Gimnazjum Kaczyce: 
 

Kaczyce – w całości, Kończyce Małe obejmuje ulice: Bukowa, Hiacyntowa, Jodłowa, 
Korczaka ( numery parzyste od 22 do końca, numery nieparzyste od 41do końca), 
Księdza Marekwicy, Miodowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Świtezianki, Zagrodowa 

 
 

3. Zgłoszenie - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic 
kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składa: 

 do 14 kwietnia 2016 r. 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I 
KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJÓW W GMINIE 

ZEBRZYDOWICE 

 

kandydatów na uczniów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły 

w roku szkolnym 2016/2017 

 
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2004r. poz. 7 ) – art.9-15 , rozporządzenia MEN z dnia 2 
listopada 2015 w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów… (DzU z 2015r. 
poz. 1942), postanowienia Śl. Kuratora Oświaty Nr OP-DO 110.2.1.2016 z dn. 29 stycznia 
2016 r. 
 
 
Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie 

do szkoły: 

 

1. Wnioski - wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata 

zamieszkałego poza obwodem składa: 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych gimnazjum określił kurator 

oświaty w załączniku nr 1 do postanowienia z dnia 29 stycznia 2016 r. – link do dokumentu:  

 
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2016/Rekrutacja%202016/Zal_1.pdf 

  

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata (opiekun prawny) może wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danej szkoły. Procedura odwoławcza Art. 20 zc. pkt 6-9 

ustawy o systemie oświaty. 

 
 

2. Kandydatów spoza obwodu szkoły przyjmuje się, gdy szkoła dysponuje wolnymi 
 

miejscami uzgodnionymi z organem prowadzącym, niepowodujących 

powstania nowych oddziałów lub podziału na grupy. Kandydatów przyjmuje 

się uwzględniając wynik sprawdzianu, średnią ocen wybranych zajęć 

edukacyjnych, ocenę zachowania oraz inne kryteria. 

 

3.  Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podaje rozp. MEN z  

dnia 14 listopada 2015 r. – link do dokumentu: 
 

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/RozporzadzenieDz_U_2015poz_1942.pdf 
 
 

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych przez np. 
Śląskiego Kuratora Oświaty , przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od 
kryteriów. 

 

 
5. Do wniosku dołącza się: 

1)  świadectwo ukończenia szkoły; 

    2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. 

 

6.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2016/Rekrutacja%202016/Zal_1.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/RozporzadzenieDz_U_2015poz_1942.pdf
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-02-2014&qplikid=1#P1A260
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-02-2014&qplikid=1#P1A6

