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Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
Im. Polskich Olimpijczyków 

ul. Lanca 1, 12 - 100 Szczytno 
Tel./fax. 89 - 67 608 50 

e-mail: gim2@um.szczytno.pl 
www.gim2.szczytno.pl 

============================================================================= 
 

ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIA 
 

DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2  
 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW   

W SZCZYTNIE 

 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 
Podstawa prawna: 
 
1. Art.20a. ust.1-7, art.20d. ust.1, art.20e.ust.1 -3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 1996 r. z późn. zm.). 
2. Statut Gimnazjum z OI Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie. 
3. Zarządzenie Nr 4/2016 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.                       
w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu Rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół 
dla dorosłych oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych                         
i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub podmioty działające 
na terenie szkoły. 
4. Uchwała Nr VIII/101/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia 
kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych                     
i gimnazjów prowadzonych przez miasto Szczytno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 
do której ubiegają się o przyjęcie.  

 

I. Dotyczy młodzieży zamieszkałej w obwodzie szkoły.  

1. Do oddziału (klasy) publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

 

2.Do oddziału (klasy)  publicznego gimnazjum przyjmuje się młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły 

na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

3. Zgłoszenie według podanego wzoru. Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Szczytnie, stronie szkoły: gim2.szczytno.pl lub w szkole. 

 

4. Do zgłoszenia kandydat do oddziału (klasy) gimnazjum musi dołączyć świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. 

 

5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w przypadku oddziału integracyjnego. 

 

mailto:gim2@um.szczytno.pl
zgloszenie2016.pdf
zgloszenie2016.pdf
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 II. Dotyczy młodzieży zamieszkałej poza obwodem szkoły. 

 
1. Do oddziału (klasy) publicznego gimnazjum przyjmuje się młodzież zamieszkałą poza obwodem  

szkoły na podstawie wniosku złożonego przez rodziców kandydata. 

 

2. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczytnie lub na stronie  

wybranej przez kandydata szkoły: gim2.szczytno.pl  lub w szkole. 

 

3. Kandydaci spoza obwodu szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu: 

a) Powołana komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w gimnazjum zgodnie 

z harmonogramem czynności podanych niżej oraz  w oparciu o  podane kryteria. 

 

U W A G A ! 
 

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 18 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora 
Oświaty z dnia 24 marca 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla 
dorosłych oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych                          
i sportowych organizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły 

 
ulega zmianie harmonogram czynności rekrutacyjnych i uzupełniających. 

 
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI  (po wprowadzeniu zmian) 

 

Lp. Rodzaje czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5 maja - 22 czerwca 
2016r. 

25 - 26 lipca 2016r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz o zaświadczenie o 
wynikach sprawdzianu. 

24-28 czerwca 2016r. X 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do gimnazjum i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

Do 30 czerwca 2016r. Do 01 sierpnia 2016r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

15 lipca 2016r. 18 sierpnia 2016r. 

wniosek2016.pdf
wniosek2016.pdf
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5. 

Potwierdzenie  przez rodzica lub opiekuna 
prawnego woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o 
ile nie zostały one w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do gimnazjum. 

Do 20 lipca 2016r. Do 22 sierpnia 2016r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 
gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych 
miejsc. 

22 lipca 2016r. Do 31 sierpnia 2016 r. 

 

 
 
 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym  
dla kandydatów do oddziału 

 Gimnazjum z OI nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie  
zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 
 

 
Art. 20d. 1.Ustawy o systemie oświaty:  
 
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie              
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności 
do publicznego gimnazjum. 
 
 
Podane kryteria muszą być potwierdzone . 
 

Lp. Kryterium Punktacja Potwierdzenie 

1. 
Miejscem zamieszkania 
jest miasto Szczytno 

8 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT 
potwierdzona przez Urząd Skarbowy w Szczytnie. W 
przypadku zeznania składanego drogą elektroniczną do 
kopii pierwszej strony PIT, należy załączyć kopię 
urzędowego odbioru dokumentu elektronicznego. 

2. 

Odległość miejsca 
zamieszkania 
kandydata od szkoły 
nie przekracza 4 km  
 

5 

 
 
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. 

Rodzeństwo kandydata 
realizuje obowiązek 
szkolny w tej samej 
szkole, do której 
kandydat ubiega się o 
przyjęcie 
 

4 

 
 
 
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A29
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4. 

Miejscem pracy rodzica 
kandydata jest szkoła, 
do której kandydat 
ubiega się o przyjęcie. 
 

4 

 
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.. 

5 

Miejsce pracy co 
najmniej jednego z 
rodziców lub opiekunów 
prawnych kandydata 
znajduje się w 
obwodzie szkoły, do 
której kandydat ubiega 
się o przyjęcie. 

3 

 
Rodzice lub opiekunowie prawni składają zaświadczenie 
o zatrudnieniu. 

6.  
Wielodzietność rodziny 
kandydata. 

1 
Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. 

7. 
Niepełnosprawność 
kandydata. 

1 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu  
niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej   oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

8. 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata. 

1 

9. 
Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata. 

1 

10. 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata. 

1 

11. 
Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie. 

1 

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego 
orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. 

12. 
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą. 

 1 
Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 09 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pracy zastępczej. 

 


