
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I REKRUTACJI DO I KLASY GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO 
W ZSO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 

 
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. Pierwszeństwo przyjęcia do Gimnazjum Integracyjnego mają uczniowie klas integracyjnych Szkoły 

Podstawowej nr 2. Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami rekrutacji podlegać będą 

uczniowie innych szkół podstawowych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. 

2. Uczniowie  starający się o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego powinni wykazywać się bardzo 

dobrymi i dobrymi wynikami w nauce oraz nie budzącym zastrzeżeń  zachowaniem oraz 

właściwym stosunkiem do osób słabszych i niepełnosprawnych. 

3. Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów klas I Gimnazjum 

Integracyjnego odbywa się  zgodnie z terminem podanym przez Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty na dany rok szkolny. Wniosek można pobierać w sekretariacie szkoły 

lub na stronie Internetowej szkoły: www.zsostargard.pl 

4. Uczniowie niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego muszą 

posiadać aktualne orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez  Poradni ę 

Psychologiczno-Pedagogiczną . 

5. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do  gimnazjum  są przyjmowani  laureaci lub 

finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim. Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza obowiązującymi dokumentami  - 

oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione 

osiągnięcia. 

6. Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw, są przyjmowani do  gimnazjum na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub 

innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki 

szkolnej ucznia.  

7. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do Gimnazjum Integracyjnego na podstawie 

następujących dokumentów: wniosek o przyjęcie do szkoły, oryginał świadectwa ukończenia 

szkoły oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego. 

8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Gimnazjum Integracyjnego, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty 

9. Dokumenty takie jak: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Okręgowej 
Komisji E egzaminacyjnej dotyczące wyników Sprawdzianu klas VI składają niezwłocznie po 
otrzymaniu  w sekretariacie szkoły.  

10. W terminie ogłoszonym  przez KO zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych    i 
kandydatów niezakwalifikowanych, zawierająca  imiona i nazwiska kandydatów oraz informację  
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 

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

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

Gimnazjum Integracyjnego. 



12. Uzasadnienie sporządza się w  terminie 5 dni od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  kandydata  
         z wnioskiem.   
13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  Gimnazjum Integracyjnego odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
14. Dyrektor   Gimnazjum Integracyjnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji 

rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

Terminarz działań dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2014/15 ustalony przez Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty: 

1. Pobieranie i składanie wniosków odbywa się od 24 marca 2014 do 18 kwietnia 2014. 

2. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do publicznej 

wiadomości nastąpi do 3 lipca 2014. 

3. Upublicznienie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gimnazjum 

Integracyjnego do 7 lipca 2014. 


