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Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów 
na rok szkolny 2016/2017 



Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35) od roku
szkolnego 2016/2017 weszły w życie nowe przepisy dotyczące
rekrutacji do szkół.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.
(Dz. U. 2014 poz. 7) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiany
w sposobie rekrutacji do: oddziałów ogólnodostępnych,
dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego.
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Oddziały dwujęzyczne

• Kryteria rekrutacji określa art. 20i uso

• Liczbę punktów za każde z kryteriów określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. 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, poz. 1942).

• Terminy rekrutacji właściwej oraz uzupełniającej zostały określone    
w w/w rozporządzeniu oraz w zarządzeniu nr 5 z dnia 27 stycznia 
2016 r. oraz zarządzeniu nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniającego 
ww. zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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Oddziały dwujęzyczne –cd.

• Zgodnie z art. 20i uso, zasadniczym kryterium branym pod uwagę będą szczególne 
predyspozycje uczniów, w tym przypadku pozytywny wynik sprawdzianu 
predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę 
pedagogiczną 

• W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu w kolejnym etapie będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
- wyniki sprawdzianu po klasie VI;
- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie; 
- wolontariat.

• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania,
na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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Oddziały integracyjne

• Rekrutacja kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego pozostaje bez zmian.

• O przyjęciu kandydata do oddziału integracyjnego decyduje
komisja rekrutacyjna na podstawie opinii wydanej przez poradnię
pedagogiczno – psychologiczną.
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Oddziały sportowe

• Zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. 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, poz. 1942) dyrektorzy szkół do końca lutego 2016 r. 
zobowiązani są do podania do publicznej wiadomości informacji o 
dyscyplinie sportu, w której będzie odbywało się szkolenie w danej 
szkole

• Terminy rekrutacji właściwej oraz uzupełniającej zostały określone    
w w/w rozporządzeniu oraz w zarządzeniu nr 5 z dnia 27 stycznia 
2016 r. oraz zarządzeniu nr 8 z dnia 12 lutego 2016 r. 
zmieniającego ww. zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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Oddziały sportowe - cd.

• Zgodnie z art.20h uso do oddziału sportowego przyjmuje się 
kandydatów, którzy:

- posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 
lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez 
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 
uprawnionego lekarza;

- posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do 
szkoły lub oddziału;

- uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego 
sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole 
lub danym oddziale. 
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Oddziały sportowe-cd.

• W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających poprzednio 
wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności 
fizycznej.

• W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie 
postępowania, na drugim etapie będą uwzględniane łącznie następujące 
kryteria:
- wyniki sprawdzianu po klasie VI;
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie; 
- wolontariat.

• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie
kryteria ustawowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 8



Oddziały ogólnodostępne

• Rekrutacja kandydatów z obwodów pozostaje bez zmian.

• Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, 
kandydatów zamieszkałych w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na 
wniosek rodziców - zgłoszenie. (Art. 20a ust. 5 uso). 

• Jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali 
poza obwodem mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego (Art. 20e ust. 3 uso).

• Kryteria oraz liczbę punktów za każde z tych kryteriów do klas pierwszych
gimnazjów określa Uchwała nr XX/500/2015 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 26 listopada 2015r.

• Terminy rekrutacji właściwej oraz uzupełniającej zostały określone w 
rozporządzeniu MEN oraz w zarządzeniu nr 5 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz 
zarządzeniu nr 8 z dnia 12 lutego 2016 zmieniającego ww. zarządzenie 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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