
WARUNKI REKRUTACJI 

DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIEGO W POZNANIU 

IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Informacje ogólne: 

1. W roku szkolnym 2016/2017 planujemy otworzyć klasy 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. Za przebieg rekrutacji odpowiada szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, powołana 

przez dyrektora Szkoły. 

3. Rekrutacja do Szkoły odbywa się w trzech etapach: 

• składanie dokumentów; 

• uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Gimnazjum; 

• ogłoszenie wyników rekrutacji i potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum. 
 

Etap I rekrutacji – składanie dokumentów:  

1. Pierwszy etap rekrutacji trwa od 23 maja do 10 czerwca 2016 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);  

• kserokopię aktu urodzenia kandydata do Gimnazjum; 

• kserokopię świadectwa kl. V; 

• dyplomy potwierdzające osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne (patrz: 

szczegółowe zasady pkt 6) 

• dwa, podpisane zdjęcia legitymacyjne. 
3. Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów oznacza rezygnację z ubiegania się  

o miejsce w Gimnazjum. 

4. Dokumenty złożone po 10 czerwca 2016 r. będą rozpatrywane tylko w przypadku 

wolnego miejsca w Szkole, po przeprowadzeniu rekrutacji. 

 

Etap II rekrutacji – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Gimnazjum: 

1. Drugi etap rekrutacji trwa od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. 

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

dostarczają do sekretariatu Szkoły (w godz. 10.00-15.00): 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

• zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. 

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

w Gimnazjum. 
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Etap III rekrutacji - ogłoszenie wyników rekrutacji i potwierdzenie woli podjęcia nauki: 

1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 

Gimnazjum zostanie ogłoszona na jej tablicach informacyjnych najpóźniej 5 lipca 2016 r. 

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

4. Do 7 lipca 2016 r. rodzic /opiekun prawny/ kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki  

w Szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone  

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Gimnazjum (II etap rekrutacji). Niedostarczenie 

kompletu w/w dokumentów oznacza rezygnację z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum. 

4. Do 11 lipca 2016 r. na tablicach informacyjnych Szkoły zostanie ogłoszona lista 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w poczet uczniów. 

5. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko w przypadku wolnych miejsc  

w Szkole. 

Kandydaci, którzy w pierwszym terminie nie zostaną ̨ przyjęci do Gimnazjum będą̨ 

wpisywani na listę ̨ rezerwowa ̨ na pisemny wniosek rodziców, złożony w sekretariacie 

Szkoły od 12 lipca 2016 r. do 13 lipca 2016 r. Kolejność kandydatów w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym ustalona zostanie na podstawie liczby punktów 

przyznanych w procesie rekrutacji. 

6. Rodzice kandydatów, którzy nie zostaną ̨ przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum proszeni 

są o odebranie dokumentów w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji lub w dniu 

następnym, tj. 11 lub 12 lipca 2016 r. 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji: 

W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. Laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uzyskują 

miejsce w Gimnazjum bez względu na sumę uzyskanych punktów w procesie rekrutacji 

na podstawie świadectwa na zakończenie nauki w szkole podstawowej oraz wyniku 

sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej szkoły podstawowej. 

2. wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części 

pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej przemnożony przez 0,2 

(maks. 40 pkt); 

3. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, uzyskane z pięciu przedmiotów 

(maks. 42 pkt): 

• j. polski - ocena x 2 = ilość pkt (maks. 12 pkt), 

• matematyka - ocena x 2 = ilość pkt (maks. 12 pkt), 

• historia - ocena = ilość pkt (maks. 6 pkt), 

• przyroda - ocena = ilość pkt (maks. 6 pkt), 

• religia - ocena = ilość pkt (maks. 6 pkt); 
4. punkty wynikające z oceny zachowania ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

(maks. 6 pkt): 

• wzorowa - 6 pkt, 

• bardzo dobra - 3 pkt, 

• inne - 0 pkt; 

5. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt; 



 

6. średnia ocen z pięciu przedmiotów (j. polski, matematyka, historia, przyroda, religia) ze 

świadectwa klasy V - maks. 6 pkt z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; 

7. inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanych w załączniku  

nr 1. 

Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata: 

a) finalista konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (maks. 6 pkt), 

b) zawody sportowe: 

 na szczeblu międzynarodowym (miejsca 1-8) - 6 pkt, 

 na szczeblu krajowym (miejsca 1-6) - 4 pkt, 

 na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) - 3 pkt, 

 na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) - 2 pkt, 

c) zawody artystyczne i wiedzy – punktowane są miejsca uznane za wysokie  

w zawodach o zasięgu: 

 międzynarodowym - 6 pkt, 

 krajowym - 4 pkt, 

 wojewódzkim - 3 pkt, 

 powiatowym/miejskim - 2 pkt. 

Miejsca uznane za wysokie to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, 

a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu),  

z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 12; 

8. ukończenie nauki w  Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Poznaniu - 14 pkt; 

9. wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt; 

10. uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja, do Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu – kandydat zostanie przyjęty  

w poczet uczniów wraz z uzyskaniem co najmniej 80% ogólnej punktacji,  tj. 120 pkt oraz 

bardzo dobrej oceny zachowania na zakończenie kl. VI. 

11. Organ prowadzący Szkołę ma prawo wpisania od dwóch do pięciu osób do klas 

pierwszych Gimnazjum z zachowaniem następujących zasad: 

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

sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych; 

• w przypadku absolwentów Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej  

w Poznaniu w naborze do Szkoły z puli miejsc organu prowadzącego bierze się pod 

uwagę współpracę rodziców /opiekunów prawnych/ ze Szkołą. 


