
Milicz 10.03.2016r. 

ZARZĄDZENIE NR  5/2016 

Dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu 

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 

 
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1942), Zarządzenia Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 

stycznia 2016 i § 31 statutu Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu. 

§1 

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w załączniku nr 3 do statutu szkoły.  

§ 2 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu: 

a) Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 1- 23 czerwca 2016 r. W postępowaniu 

uzupełniającym 21-22.07.2016r 

b) Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia w postępowaniu rekrutacyjnym o 

przyjęcie do oddziału sportowego wraz ze zgodą rodziców na próbę sprawności fizycznej 

4-27.04.2016r. 
c) Próba sprawnościowa dla uczniów deklarujących chęć przyjęcia do klasy sportowej – 

06.05.2016r godz. 10.00. 
d) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki – do 08.06.2016r. W postępowaniu uzupełniającym do 

27.07.2016r 
e) Dodatkowy termin dla uczniów deklarujących chęć przyjęcia do klasy sportowej – 21- 

22.07.2016r. 
f) Próba sprawnościowa w postępowaniu uzupełniającym dla uczniów deklarujących chęć 

przyjęcia do klasy sportowej – 25 i 26.07.2016r godz. 10.00. 

g) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu -  

24 czerwca 2016 od 8.00 do 15.00 i 28 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 

h) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- do 30.06.2016r. W postępowaniu 

uzupełniającym do 28.07.2016r 

i) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum: do 15.07. 2016 r. 

W postępowaniu uzupełniającym do 17.08.2016r 

j) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 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.: 18 i 19 lipca 2016 r. W postępowaniu uzupełniającym 18 i 19.08.2016r 

k) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 20 lipca 2016 r. W postępowaniu 

uzupełniającym 22.08.2016r 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia 

 

       


