
ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 
  IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

a. z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Publicznego 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza, 
b. laureatów konkursów przedmiotowych z j. polskiego z historią, j. angielskiego  

i matematyki z przyrodą organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz 

laureatów o zasięgu ponadwojewódzkim, bez względu na miejsce zamieszkania, 
c. absolwentów innych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem 

Publicznego Gimnazjum nr 2, ale na terenie gminy Żukowo, o ile będą wolne 

miejsca, zgodnie z §3 i §4 Uchwały Nr XXI/221/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych         

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowo i przyznania im 

liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia            

w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

a)  kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych gimnazjów: 

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 30 pkt., 

2) dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej – 30 pkt., 

3) rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum – 20pkt., 

b) dokumenty złożone przez kandydata: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2) oświadczenie o rodzeństwie kandydata uczącego się w gimnazjum,                

do którego składany jest wniosek kandydata. 

2. W roku szkolnym 2016/2017 planujemy uruchomić klasy:  

 matematyczno-fizyczną z językiem angielskim i niemieckim, 

 ogólną z językiem angielskim i językiem francuskim, 

 ogólną z językiem angielskim, niemieckim i językiem kaszubskim, 

 integracyjną z językiem angielskim i niemieckim, 

 sportową z  językiem angielskim i niemieckim, 

 ogólne z  językiem angielskim i niemieckim. 

3. Na rok szkolny 2016/2017 obowiązuje następujący harmonogram czynności: 

 

 



 
4. Klasy będą tworzone w zależności od deklaracji, ocen i wyników sprawdzianów zewnętrznych 

kandydatów. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie 

zastrzega, iż ilość i rodzaj utworzonych klas jest zależna od liczby chętnych, ich wyników i ich 

zainteresowań. 

Żukowo, 29.02.2016 r.                   Dyrektor szkoły 

Mirosława Żołna 

termin rodzaj czynności 

do 31. 03. 2016 r. Przekazanie do gimnazjum przez szkoły podstawowe zbiorczych list 

uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum wraz ze wstępną deklaracją 

w sprawie nauki w wybranej klasie oraz wstępną deklaracją o naukę etyki 

lub religii, o naukę w klasie integracyjnej, o naukę języka kaszubskiego. 

od 09. 05. 2016 r. 
do 22. 06. 2016 r. 

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do 

gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

19. 05. 2016 r.  
20. 05. 2016 r. 

Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających do klasy sportowej: 

- 19. 05. 2016 r.  godz. 1530 – chłopcy, 

- 20. 05. 2016 r. godz. 1530 – dziewczęta. 

od 01. 06. 2016 r. 
do 17. 06. 2016 r. 
do godz. 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  

od 24. 06. 2016 r. 
do 28. 06. 2016 r. 
do godz. 12:00 

Uzupełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie             

do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz                       

o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, 2 zdjęcia. 

29. 06. 2016 r.  
od godz. 9.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

01. 07. 2016 r. 
do godz. 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

od 01. 07. 2016 r. 
od godz.12:00 

do 05. 07. 2016 r.  
do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna 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. 

od 06. 07. 2016 r. 
od godz. 12:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 


