
  
W sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie 

zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/2016 
 

  
      Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 
 

Dyrektor szkoły ustala: 
 
 

§ 1. 
Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych gimnazjów publicznych dla młodzieży: 
 
 
do 27 lutego 2015 r. 
do godz. 15.00 

Dyrektorzy gimnazjów podają do wiadomości kandydatów informacje 
dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły. 

od 11 maja 2015 r. 
do 27 maja 2015 r. 
do godziny 15.00 

  
Składanie wniosków przez kandydatów do nie więcej niż trzech wybranych 
gimnazjów 
  

dnia 26 czerwca 2015r. 
Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Wręczenie uczniom świadectw ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 

do 30 czerwca 2015r. do godz. 15.oo 
Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem) 

do 3 lipca 2015 r. 
dogodz.17.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 

do 8 lipca 2015r. 
do godz. 12.00 
  

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do 
przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w 
danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 

do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej 
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i 
nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
(uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie 
wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest 
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej 
podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

w terminie 7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły 

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły 
  

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

  
 
 
 
 

 


