
 
 

Dyrektor  Miejskiego  Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego  
w Oświęcimiu 

Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 
 

 

Regulamin zapisów i rekrutacji: 

 

I. Uczniowie z obwodu.  
1. Uczniowie mieszkający w obwodzie gimnazjum są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do klas ogólnodostępnych na podstawie zgłoszenia, które należy 
przedłożyć do dnia 10 kwietnia 2014 r.  

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są 
przyjmowani do wybranego gimnazjum w pierwszej kolejności. 

II. Uczniowie spoza obwodu. 
1. Uczniowie spoza obwodu podlegają rekrutacji. 
2. Uprawnieni do ubiegania się o miejsce w wybranym gimnazjum do klas     

ogólnodostępnych są uczniowie posiadający ocenę zachowania co najmniej dobrą     
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Uczniowie spoza obwodu są rekrutowani w oparciu o kryteria i w miarę wolnych 
miejsc. 

4. Kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych ogólnodostępnych: 
4.1. W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 100 pkt,                   
w tym:   
-c40pkt –liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu                    
o szczegółowych wynikach sprawdzianu), 
- 40 pkt  – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego , matematyki, historii, przyrody 
i języka obcego obowiązkowego, 
- 20 pkt  – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej. 

           4.2. Sposób przeliczania na punkty ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
           (języka  polskiego , matematyki, historii, przyrody i języka obcego obowiązkowego)  
 

- celujący – 8 pkt 
- bardzo dobry – 7 pkt 
- dobry – 5 pkt 
- dostateczny – 3 pkt 
- dopuszczający – 1 pkt 

 

          4.3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  
            podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt 
           - za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt 
           - za udział w konkursach i zawodach sportowych, w tym o zasięgu: 



 
 ogólnopolskim  –   10 pkt 
 wojewódzkim   –      8 pkt 
 powiatowym   –      6 pkt 
 miejskim   –      4 pkt  
 za udział w wolontariacie – do 5 pkt 

 
5. Kryteria  przyjęcia do oddziałów sportowych, integracyjnych lub realizujących 

programy autorskie i innowacyjne. 
 
               5.1.Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest: 
             - posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego zaświadczeniem  
               lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza  
                specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza , 
             - pisemna zgoda rodziców, 
             - uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej. 
              
              5.2. Rekrutacja do oddziałów realizujących programy autorskie i innowacje  
              pedagogiczne odbywa się na podstawie  dodatkowych kryteriów opisanych     
              na stronach internetowych szkół, które te programy realizują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.............................................................. 
 Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

      …..................................................... 
        Adres do korespondencji 

 

                                Dyrektor 

                                                                                                                   Miejskiego Gimnazjum Nr ….. 

                                                                                                                   w Oświęcimiu 

                                                                                                                   ul. ……………………………... 

         

Zgłoszenie 

ucznia do gimnazjum na terenie miasta Oświęcim
1
 

 

(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1 Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2 Data i miejsce  urodzenia kandydata  

3 Pesel kandydata  
w przypadku braku PESEL, serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię / imiona i nazwisko / 

nazwiska rodziców kandydata  

Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata   Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/nr mieszkania  

6 Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata, 

jeśli posiadają 

Matki Tel. do kontaktu  

Adres poczty  

elektronicznej 

 

Ojca Tel. do kontaktu  

Adres poczty 

 elektronicznej 

 

 
 
1 Zgodnie z art. 20e ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na 

podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w obwodzie 
 

 
 Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 

                                                                        ……………………………………………… 
                                                                                                           podpis rodzica 

 

 

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na odwrotnej stronie 



Szanowni Państwo! 

 
W celu poznania oczekiwań Państwa i Dziecka prosimy o podanie poniższych informacji: 

 

 

1. Szczególne zainteresowania, umiejętności i predyspozycje dziecka (matematyczne, 

przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne, sportowe, językowe, umiejętność gry na 

instrumencie, inne….):  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Profil klasy sportowej (dotyczy gimnazjów prowadzących klasy sportowe) 

  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Język obcy -  kontynuacja po szkole podstawowej  ……………………………………….... 

 

4. Proszę wybrać drugi język obcy (* zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  j. angielski 
  

 j. niemiecki 
  

 j. francuski   (dotyczy MG nr 2 i 3) 
  

 j. włoski       (dotyczy MG nr 2) 

 

5. Dodatkowe uwagi i sugestie z Państwa strony: 

………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                   Dziękujemy. 

 

 

                                                                                                          

Informacje dodatkowe dla rodziców: 

 

1. Od dnia 23 czerwca do 2 lipca 2014 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do wybranego 

gimnazjum: 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej, 

- kartę zdrowia dziecka (dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Oświęcim) 

 

2. 7 lipca godz. 13.00 – zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do 

oddziałów klas pierwszych oraz lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

oddziałów klasy pierwszej.   

 
 

         



.............................................................. 
 Imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

 

      …..................................................... 
        Adres do korespondencji 

 

                                Dyrektor 

                                                                                                                   Miejskiego Gimnazjum Nr ….. 

                                                                                                                   w Oświęcimiu 

                                                                                                                        ul. ……………………………... 

  
Wniosek 

o przyjęcie do gimnazjum na terenie miasta Oświęcim   ucznia 

zamieszkałego poza obwodem tego gimnazjum
 

 
 

I. Dane kandydata i rodziców kandydata. 

 

(Tabelkę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1 Imię/imiona i nazwisko kandydata   

2 Data i miejsce urodzenia kandydata  

3 Pesel kandydata  
W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4 Imię/imiona i nazwisko/ 

nazwiska rodziców kandydata  

Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata  Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/nr mieszkania  

6 Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata, 

 jeśli posiadają 

Matki Tel. do kontaktu  

Adres poczty  

elektronicznej 

 

Ojca Tel. do kontaktu  

Adres poczty  

elektronicznej 

 

 

Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum  mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 
 Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 

                                                                        ……………………………………………… 
                                                                                                           podpis rodzica 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na odwrotnej stronie 



Szanowni Państwo! 

 
W celu poznania oczekiwań Państwa i Dziecka prosimy o podanie poniższych informacji: 

 

 

1. Szczególne zainteresowania, umiejętności i predyspozycje dziecka (matematyczne, 

przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne, sportowe, językowe, umiejętność gry na 

instrumencie, inne….):  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Profil klasy sportowej (dotyczy gimnazjów prowadzących klasy sportowe) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Język obcy -  kontynuacja po szkole podstawowej  ……………………………………….... 

 

4. Proszę wybrać drugi język obcy (* zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  j. angielski 
  

 j. niemiecki 
  

 j. francuski   (dotyczy MG nr 2 i 3) 
  

 j. włoski       (dotyczy MG nr 2) 

 

5. Dodatkowe uwagi i sugestie z Państwa strony: 

………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                   Dziękujemy. 

 

 

                                                                                                          

Informacje dodatkowe dla rodziców: 

 

3. Od dnia 23 czerwca do 2 lipca 2014 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do wybranego 

gimnazjum: 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej, 

- kartę zdrowia dziecka (dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Oświęcim) 

 

4. 7 lipca godz. 13.00 – zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do 

oddziałów klas pierwszych oraz lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

oddziałów klasy pierwszej.   

 

 

 



II. Informacja o załącznikach do wniosku potwierdzających spełnienie warunków przyjęcia do 

gimnazjum.
 
 

 

 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z warunków wstaw znak X 

L.p. 

 

Warunek 

 

Dokument potwierdzający spełnianie warunków Tak*) Nie*) 

1. Ukończenie szkoły 

podstawowej 

 Świadectwo - oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył 

  

2. Wyniki sprawdzianu po 

szkole podstawowej 

Zaświadczenie - oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez  

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył lub rodzica kandydata 

  

3.  Uzyskanie tytułu laureata 

lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata 

konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim 

Zaświadczenie - oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez   

rodzica kandydata 

  

4.  Zdolności do uprawiania 

danego sportu  
 

Orzeczenie lekarskie - oryginał, notarialnie poświadczona 

kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z 

dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  

przez   rodzica kandydata 

  

5. Zgoda rodziców na 

uczęszczanie dziecka do 

oddziału sportowego 

 Pisemna zgoda rodziców   

1. 6

6

6

6

6

6 

Potrzeba kształcenia 

specjalnego 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem  przez   rodzica kandydata 

  

 

                                                    Do wniosku dołączam  dokumenty
 
 potwierdzające spełnianie warunków  

 

wymienionych w punktach:………………………..………........ 

 
 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku 

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                …………………………………………… 
                      data                                                 czytelny podpis rodzica 

 


