
Dyrekcja Gimnazjum im. Księdza Karola Wojtyły                       
w Niegowici  

informuje o przebiegu rekrutacji: 

Rekrutację uczniów do klas I Gimnazjum 

na rok szkolny 2015/2016. 

 

 

REKRUTACJA do klas I na rok szkolny 2015 – 
2016 uczniów spoza obwodu Gimnazjum 

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) ustalam co 
następuje: 

1. Od 23 marca do 19 czerwca 2015 r. do godz. 

1500 -składanie przez kandydatów wniosku i 

dokumentów określonych w Statucie Gimnazjum (druk 
wniosku w formie załącznika do pobrania); w związku z 
koniecznością opracowania do 30 kwietnia Projektu 

organizacji pracy Gimnazjum, w którym określona jest 
między innymi ilość klas I, wnioski kandydatów 
spoza obwodu Gimnazjum o przyjęcie do klasy I 
złożone po 27 kwietnia będą przyjmowane 
wyłącznie w miarę posiadanych miejsc. 

2. Do 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500 - 
dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 
(kopie wykonuje Szkoła) oraz jednego zdjęcia do 
legitymacji. 

 



 

3. 3 lipca 2015 r. do godz. 1300 - podanie wyników 

postępowania kwalifikacyjnego do publicznej 
wiadomości w formie list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

4. Do 8 lipca 2015 r. do godz. 1300
- podanie do 

publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

5. Od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.- 
postępowanie uzupełniające. 

 

REKRUTACJA do klas I na rok szkolny 2015 – 2016 

uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum 

1. Od 23 marca do 27 kwietnia 2015 r. do godz. 1500 - składanie 

wniosku o przyjęcie do Gimnazjum (druk wniosku w formie 

załącznika do pobrania). 

2. Do 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500 - dostarczanie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o 

wynikach sprawdzianu (kopie wykonuje Szkoła) oraz jednego zdjęcia 

do legitymacji. 

3. Do 8 lipca 2015 r. do godz. 1300 - podanie do publicznej 

wiadomości list klas pierwszych. 

 

Powyższe zgodne z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty: 

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11067 


