
Regulamin 

rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej 

Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 

w Bielsku-Białej 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum 

Dwujęzycznego nr 2 w ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej opracowano w oparciu 

o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 

przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 

poz.232 z dnia 23 lutego 2004 r. z późn. zmianami) oraz Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty 

Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. 
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Zasady rekrutacji uczniów 

do Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 2  

w Bielsku- Białej  

na rok szkolny 2014/2015 
 

Rekrutacja do klas pierwszych GD nr 2 będzie się odbywała według następujących zasad: 

I. Rekrutacja obejmuje nabór do jednego oddziału klasy pierwszej.  

II. Limit miejsc wynosi 32 uczniów.  

III. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszego gimnazjum może uzyskać 

maksymalnie 100 punktów, w tym: 

1. Maksymalnie 50 punktów za sprawdzian predyspozycji językowych. 

2. Za wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej – liczba punktów uwzględnionych przy 

rekrutacji równa się liczbie punktów uzyskanych przez ucznia na sprawdzianie – 

(maksymalnie 40 pkt.). 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt. 

4. Za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu 

powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 5 pkt. 

(można brać pod uwagę jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie) w tym: 

I miejsce lub tytuł laureata  – 5pkt. 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4pkt. 

III miejsce lub wyróżnienie  – 3pkt. 

 

Kurator oświaty poda do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz określi miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 

IV. Ponadto warunkiem przyjęcia do GD nr 2 jest uzyskanie na zakończenie szkoły 

podstawowej oceny zachowania – minimum „dobre”. 

V. Podania o przyjęcie do gimnazjum wraz z wymaganymi dokumentami składa się od 

16 kwietnia do 23 maja 2014 r. w sekretariacie ZSO im. S. Żeromskiego (pokój 

nr 16, I piętro) 

Wzór podania w Załączniku Nr I. 

VI. Uczniowie mają możliwość wyboru drugiego nowożytnego języka obcego spośród 

następujących: niemiecki, francuski, włoski. Warunkiem utworzenia grupy 

językowej jest wybranie danego języka obcego przez minimum 14 osób 

w oddziale. Istnieje możliwość utworzenia 2 grup językowych w oddziale, stąd 

uczniowie muszą zadeklarować język pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. 

Kwestionariusz w Załączniku Nr II. 

VII. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca 

2014 r. o godz. 9:00 

VIII. Wyniki testu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2014 r. do godz. 12:00. 
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IX. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły według ilości punktów aż do wyczerpania 

miejsc. 

X. Do dnia 1 lipca 2014 r. do godz. 15:00 kandydaci dostarczają kopie świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po 

klasie VI. 

XI. Wstępna lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej zostanie ogłoszona 3 lipca 

2014 r do godz. 15:00. 

XII. Do 7 lipca 2014 r. godz. 15:00 – wstępnie zakwalifikowany kandydat do 

gimnazjum dwujęzycznego dostarcza oryginał świadectwa szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego i jego wyniku. 

XIII. 8 lipca 2014 r. roku zostanie ogłoszona ostateczna lista uczniów przyjętych do 

Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2. 

XIV. Do 15 lipca 2014 r. godz. 14:00
1
 składanie do Komisji rekrutacyjno-

kwalifikacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

XV. Do pięciu dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. XIV lecz nie dłużej niż 

do 16 lipca 2014 r. godz. 14:00 przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy 

przyjęcia. 

XVI. Do siedmiu dni
2
 od dnia otrzymania uzasadnienia można składać do Dyrektora 

Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

XVII. Do siedmiu dni od złożenia odwołania, Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

XVIII. Wymagane dokumenty:  

PO OGŁOSZENIU OSTATECZNEJ LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO 

GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 2: 

A. Dwa opisane (imię i nazwisko, nr PESEL) zdjęcia. 

B. Karta zdrowia dziecka. 

C. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach 

sprawdzianu po szkole podstawowej. 

                                                 
1 Jest to ostateczny termin znalezienia się dokumentu w szkole. 

2 Do godz. 14:00. Jest to ostateczny termin znalezienia się dokumentu w szkole. 


