
Szóstoklasisto!

W bieżącym roku  szkolnym kończysz  szkołę  podstawową i  dalszą  naukę

kontynuować będziesz w gimnazjum.

Zapoznaj  się  z  terminami  i  wskazówkami,  które  ułatwią  Tobie  złożenie

dokumentów.

1. Jeżeli chcesz zostać uczniem gimnazjum obwodowego (Gimnazjum Nr

1  w  Sędziejowicach),  to  pamiętaj,  aby  w  terminie:  od  3  marca  do  31

marca  złożyć zgłoszenie o przyjęcie do publicznego  gimnazjum w swoim

gimnazjum  obwodowym.  Jako  kandydat  z  obwodu  nie  podlegasz

postępowaniu  rekrutacyjnemu  i  stajesz  się  uczniem  gimnazjum

obwodowego na podstawie złożonego w terminie zgłoszenia. 

2. Jeżeli chcesz zostać uczniem gimnazjum pozaobwodowego, to składasz

wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum w terminie: od 3 marca do

31 marca. 

Pamiętaj, iż w składanym wniosku masz możliwość wyboru nie więcej niż

trzech  gimnazjów.  Zaznacz  je  we  wniosku,  zgodnie  z  preferencjami  od

najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego

(trzecie miejsce). 

Tak  wypełniony  wniosek  rozpatrywany  będzie  w  postępowaniu

rekrutacyjnym. 

Pamiętaj, aby w terminie od dnia 27 czerwca do dnia 3 lipca, do godz.

15.00, złożyć w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany oryginał

świadectwo ukończenia  szkoły  podstawowej  i  zaświadczenie  o wynikach

sprawdzianu oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia (I-



III  miejsce  lub  tytuł  Laureata  w  konkursach  i  zawodach  rejonowych  i

powiatowych). Złożenie tych dokumentów oznacza, że chcesz podjąć naukę

w tym gimnazjum.

Na stronie: http://www.sedziejowice.republika.pl znajdziesz:

- formularz zgłoszenia o przyjęcie do publicznego gimnazjum dotyczy

gimnazjum obwodowego;

- formularz wniosku o przyjęcie do publicznego gimnazjum;

- kryteria  przyjęć  do  gimnazjum  poza  obwodem  (wybór)  i  zasady

punktacji.

Dokumenty te są również do pobrania w Twojej szkole podstawowej oraz w

Gimnazjum Nr 1 w Sędziejowicach.

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów kandydata do gimnazjum

W  terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy

kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata

może  wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o  sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Rodzic  kandydata  może  wnieść  do  dyrektora  publicznego  gimnazjum

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od

dnia otrzymania uzasadnienia.

 Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach

                                                                          (-) mgr Barbara Gawor

http://www.sedziejowice.republika.pl/

