
ZARZĄDZENIE NR / 0161/1/10 

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej 

z dnia 26 lutego 2010r. 

w sprawie terminów rekrutacji oraz terminu składania dokumentów do  

 Gimnazjum   

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) 

2. § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, 

poz.232). 

3. Zarządzenie Nr 14  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2010r. 

4. Statut Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej. 

 

 

§ 1.  

 

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej  

przyjmuje się: 

1. z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 

2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest 

większa, niŜ liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 

się na podstawie kryteriów zawartych w Statucie Zespołu Szkół Publicznych w Nowej 

Iwicznej. 

 

 

 



§ 2 

 

Składanie dokumentów do gimnazjum przebiegać będzie według następujących terminów: 

1. Składanie deklaracji woli kontynuacji nauki przez uczniów klas szóstych  Szkoły 

Podstawowej w Nowej Iwicznej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum od 1 kwietnia 

do 30 kwietnia 2010r.  

2. Składanie podań o przyjęcie do gimnazjum pozostałych uczniów klas szóstych od 1 

kwietnia do 30 kwietnia 2010r. 

3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu zewnętrznego) powinno nastąpić do czwartego dnia (wtorek) 

od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych (25 czerwca 

2010r. – do godziny 16.00). 

 

§ 3.  

 

Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywać się będzie według wskazanych poniŜej 

terminów: 

1. Ogłoszenie listy uczniów klas szóstych zamieszkałych w obwodzie, którzy zostaną 

przyjęci z urzędu do klasy pierwszej, nastąpi nie później, niŜ na miesiąc przed 

zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych (t.j. do 25 maja 2010r.). 

2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Gimnazjum w Nowej 

Iwicznej  nastąpi siódmego dnia (piątek) od daty zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych (2 lipca 2010r. – godzina 16.00). 

 

§ 4. 

 

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 

 
§ 5. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
                                                                                          26.02.2010 r. 
                                                            Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej 
                                                                                                 Paweł śurowski               


