
ZASADY NABORU DO GIMNAZJÓW  

NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do gimnazjów publicznych reguluje rozporządzenie z 

dnia 20 lutego 2004 r. 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 z późn. 

zm.).  

Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego 

prowadzonego przez gminę przyjmuje się:  

1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego 

gimnazjum;  

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

zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum,  w przypadku, gdy gimnazjum 

dysponuje wolnymi miejscami.  

W postępowaniu rekrutacyjnym do I klas biorą udział dzieci zamieszkałe  w Gminie Wadowice. 

Zaleca się, aby zapisu dziecka do gimnazjum dokonać w terminie do 22 kwietnia 2011 r.  

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO GIMNAZJUM ?  

Wejść na stronę http://www.wadowice.gimnasio.pl 

Wprowadzić dane dziecka, wskazać maksymalnie 3 placówki w kolejności zgodnej                       

z preferencjami, z czego jedną musi stanowić szkoła obwodowa, Wydrukowany  i podpisany 

formularz należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w celu potwierdzenia danych  

Jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu lub potrzebują pomocy przy wypełnieniu 

elektronicznego formularza, można skorzystać z pomocy w szkole.  

Formularz zgłoszenia można również pobrać w  dowolnej szkole, wypełnić go ręcznie i złożyć – 

po podpisaniu w szkole pierwszego wyboru (wskazanej jako pierwsza na liście preferencji).  

Dyrektorzy szkół pierwszego wyboru są odpowiedzialni za sprawdzenie  i potwierdzenie 

zgodności informacji zawartych w formularzu.  

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy podejmuje dyrektor szkoły. Więcej informacji  

o zasadach rekrutacji można uzyskać we wszystkich gimnazjach  w Wadowicach. 

HARMONOGRAM 

30.03.-22.04.2011 do godz. 14:00 Wprowadzanie danych kandydatów, przyjmowanie i       

weryfikacja podao w placówkach pierwszego wyboru. Zakooczenie  

przyjmowania podao. 

27-29.06.2011 do godz.13:00 Dostarczenie do szkół pierwszego wyboru dokumentów 

potwierdzających osiągnięcia (oryginały świadectw                            

i zaświadczeo o wynikach sprawdzianu) i ich weryfikacja 

30.06.2011  godz. 9:00                Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji 

30.06.-01.07.2011 do godz. 12:00         Potwierdzanie woli uczęszczania ucznia do placówki wskazanej                                     

                                                                      w  wyniku elektronicznej rekrutacji 

04.07.2011 godz. 10:00              Ogłoszenie list przyjętych do gimnazjum 

05.07.2011-31.08.2011                           Udostępnienie informacji o wolnych miejscach i rekrutacja 

uzupełniająca 


