
WARUNKI REKRUTACJI 

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIEGO W POZNANIU 

IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Informacje ogólne: 

1. W roku szkolnym 2015/2016 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze, 

zróżnicowane pod względem ilości godzin j. obcego nowożytnego: 

a) j. angielski (4 godz. tyg.) oraz j. francuski/j. niemiecki (3 godz. tyg.);  

b) j. angielski (5 godz. tyg.) oraz j. francuski/j. niemiecki (2 godz. tyg.). 

2. Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów. 

3. Za przebieg rekrutacji odpowiada szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, 

powołana przez dyrektora Szkoły. 

4. Rekrutacja do Szkoły odbywa się w trzech etapach: 

• składanie dokumentów; 

• uzupełnienie dokumentów; 

• ogłoszenie wyników rekrutacji i potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia 

nauki w Gimnazjum. 

 

Etap I rekrutacji:  

1. Pierwszy etap rekrutacji trwa od 27 kwietnia do 15 maja 2015 r. 

2. W Sekretariacie Szkoły (od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00) należy 

złożyć: 

• Formularz zgłoszenia do Gimnazjum (do pobrania w Sekretariacie lub na prośbę 

Rodziców /opiekunów prawnych/ kandydata przesłany drogą elektroniczną. 

Prośbę należy kierować na adres: szkola-poznan@salezjanie.pl);  

mailto:szkola-poznan@salezjanie.pl


• kserokopię aktu urodzenia kandydata do Gimnazjum; 

• potwierdzony podpisem wychowawcy i pieczęcią szkoły podstawowej wykaz ocen 

uzyskanych przez kandydata za pierwsze półrocze lub drugi trymestr kl. VI szkoły 

podstawowej. 

3. Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów oznacza rezygnację z ubiegania się  

o miejsce w Gimnazjum. 

4. Dokumenty złożone po 15 maja 2015 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku 

wolnego miejsca w Szkole, po przeprowadzeniu rekrutacji. 

 

Etap II rekrutacji: 

1. Drugi etap rekrutacji trwa od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. 

2. Kandydat ubiegający się o miejsce w Gimnazjum lub jego rodzice /opiekunowie 

prawni/ dostarczają do Sekretariatu Szkoły (w godz. 10.00-15.00): 

• uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

• uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. 

 

Etap III rekrutacji: 

1. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Szkoły nastąpi 1 lipca 2015 r.,  

w godzinach popołudniowych, na stronie internetowej Szkoły oraz na jej tablicach 

informacyjnych. 

2. Szkoła nie udziela informacji telefonicznej na temat wyników rekrutacji. 

3. Do 3 lipca 2015 r. (do godz. 13.00), kandydat zakwalifikowany do Szkoły lub jego 

rodzice /opiekunowie prawni/ potwierdzają wolę podjęcia nauki w Szkole poprzez 

dostarczenie do Sekretariatu Szkoły następujących dokumentów: 

• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał); 

• zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginał); 

• dwóch, podpisanych zdjęć legitymacyjnych. 



Brak dostarczenia do Sekretariatu w/w dokumentów skutkuje skreśleniem kandydata 

z listy. 

4. 6 lipca 2015 r. (do godz. 15.00), na stronie internetowej Szkoły oraz na jej tablicach 

informacyjnych, zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych w poczet uczniów 

Szkoły. 

5. Kandydaci, którzy nie uzyskali miejsca w Szkole mogą, w terminie do 7 lipca 2015 r. 

(do godz. 13.00), złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie podania; prośby te 

będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia się miejsca w Szkole. 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji: 

1. Oceny z pierwszego półrocza (trymestru) kl. VI oraz ze świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej, uzyskane z pięciu przedmiotów, zostaną przeliczone na 

punkty wg następujących zasad: 

• religia - ocena = ilość pkt. (max 6 pkt.); 

• j. polski - ocena = ilość pkt. (max 6 pkt.); 

• matematyka - ocena = ilość pkt. (max 6 pkt.); 

• historia - ocena = ilość pkt. (max 6 pkt.); 

• przyroda - ocena = ilość pkt. (max 6 pkt.). 

2. Punkty wynikające z oceny zachowania z pierwszego półrocza (trymestru) kl. VI 

oraz ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: 

• wzorowa - 6 pkt. 

• bardzo dobra - 4 pkt. 

• dobra - 2 pkt. 

• inne - 0 pkt. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 3 pkt. 

4. Wynik sprawdzianu szóstoklasisty = ilość uzyskanych pkt.  



5. Laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

zostają przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum bez względu na sumę punktów 

uzyskanych w procesie rekrutacji. 

6. Finaliści konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

uzyskują po 5 dodatkowych punktów przy ubieganiu się o miejsce w Gimnazjum. 

7. Absolwenci PSSP w Poznaniu uzyskują 10 dodatkowych punktów przy ubieganiu 

się o miejsce w Gimnazjum. 

8. Kandydaci, których rodzeństwo uczy się w którejś ze Szkół Salezjańskich  

w Poznaniu (szkole podstawowej, gimnazjum, liceum) traktowane jest 

preferencyjnie, z zastrzeżeniem, że nie oznacza to automatycznego przyjęcia. 

Warunkiem koniecznym skorzystania z tego przywileju jest uzyskanie co najmniej 

75% ogólnej punktacji oraz dobrej oceny zachowania z pierwszego półrocza 

(trymestru) i na zakończenie kl. VI. 

9. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów, 

pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą 

średnią z wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

10. Organ prowadzący Szkołę ma prawo wpisania do pięciu osób do klas pierwszych 

Gimnazjum wg następujących zasad: 

• możliwość ubiegania się o miejsce w Gimnazjum z puli miejsc organu 

prowadzącego dotyczy tylko tych osób, których rodzice /opiekunowie prawni/ do 

15 maja 2015 r. złożyli za pośrednictwem dyrektora Szkoły prośbę z uzasadnieniem 

o przyjęcie ich dziecka w poczet uczniów; 

• pierwszeństwo w naborze do Szkoły z puli miejsc organu prowadzącego Szkołę 

mają sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 

• w przypadku absolwentów PSSP w Poznaniu w naborze do Szkoły z puli miejsc 

organu prowadzącego bierze się pod uwagę współpracę rodziców /opiekunów 

prawnych/ ze Szkołą. 


