
Informacja dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących  
do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu.  

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 odbywać się 
będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia. 

W A Ż N E! 

Elektroniczne rejestrowanie w systemie odbywać się będzie od 15 kwietnia  
do 22 maja br. pod adresem www.gliwice.gimnasio.pl 

U W A G A!  

W dniu 14 kwietnia br. kandydaci będą mogli pod ww. adresem elektronicznego 
naboru zapoznać się z ofertą gimnazjów (bez możliwości rejestracji 
wniosków/zgłoszeń w systemie) oraz zweryfikować gimnazjum obwodowe. 

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, dzieci 
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia 
rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

            W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, dzieci spoza obwodu biorą 
udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria zawarte w statucie 
danego gimnazjum. W w/w przypadku postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone  
na wniosek rodzica kandydata. 

  W Gliwicach nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 będzie prowadzony 
w 17 gimnazjach. Szkoły będą rekrutowały uczniów do grup ogólnodostępnych, 
ogólnodostępnych części oddziałów integracyjnych, terapeutycznych, sportowych, 
dwujęzycznych. 

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu  
o ujednolicone kryteria rekrutacyjne obowiązujące we wszystkich publicznych 
gimnazjach na terenie Miasta Gliwice. 

Na stronie elektronicznego naboru www.gliwice.gimnasio.pl w panelu 
publicznym można wypełnić odpowiednio: wniosek lub zgłoszenie do gimnazjum, 
następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w przypadku wybrania 
obwodowego gimnazjum do sekretariatu tej szkoły – do 22 maja br.!  
a w przypadku szkoły spoza rejonu do sekretariatu gimnazjum pierwszego 
wyboru (tj. gimnazjum wskazanego na 1 pierwszym miejscu listy preferencji) - 
do dnia 22 maja br. ! 

 Jeśli kandydat zaznaczy na liście preferencji tylko gimnazjum obwodowe, tj. takie, 
w którym ma zagwarantowane miejsce, system automatycznie wygeneruje druk 
zgłoszenia. Informację o tym, która szkoła jest obwodową będzie można uzyskać 
już od 14 kwietnia na stronie elektronicznego systemu rekrutacji  
w zakładce „szkoła obwodowa”. 

 Można również ubiegać się o przyjęcie do gimnazjum innego niż obwodowe  
(na wolne miejsca). Kandydaci przyjmowani są wtedy na podstawie ustalonych 
kryteriów rekrutacji. Jeśli na liście preferencji zostanie wskazane gimnazjum inne 
niż obwodowe, to wygenerowany zostanie druk wniosku. 



  

Innym sposobem zapisania kandydata do gimnazjum jest wydrukowanie wniosku 
lub zgłoszenia z systemu, wypełnienie odręczne, podpisanie i dostarczenie do 
sekretariatu gimnazjum wskazanego na 1 pierwszym miejscu listy preferencji. Wniosek 
lub zgłoszenie do szkoły obwodowej można też pobrać i wypełnić w sekretariacie 
gimnazjum.  

  Pracownicy gimnazjum pierwszego wyboru lub gimnazjum obwodowego, 
weryfikują uzupełnione dane we wniosku lub zgłoszeniu, następnie potwierdzają je  
w systemie. Potwierdzenie danych w systemie przez gimnazjum pierwszego 
wyboru powoduje zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w formularzu. 
Aby wprowadzić zmiany należy zgłosić się do placówki pierwszego wyboru,  
w celu wycofania potwierdzenia wniosku/zgłoszenia w systemie ! 

Kandydat do gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji 
elektronicznej, ma możliwość dokonania wyboru trzech szkół. Jeśli miejscem 
zamieszkania kandydata jest miejscowość Gliwice, wówczas należy również wskazać 
placówkę obwodową. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do żadnej  
ze wskazanych na liście preferencji gimnazjów, kandydat zostanie zakwalifikowany do 
gimnazjum obwodowego. 

Elektronicznym naborem nie są objęci uczniowie posiadający orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy starają się o przyjęcie do gimnazjum 
specjalnego lub oddziału integracyjnego oraz uczniowie przedkładający 
świadectwo uzyskane za granicą. 

Na stronie  naboru do gimnazjum, po lewej stronie w zakładce 
umieszczone zostały: „zasady naboru”, „informator o ofercie”, „terminarz”, 
„pliki do pobrania, instrukcja”. 

 
 
 
 
 
 

KRYTERIA REKRUTACJI 

W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa 
niż ilość wolnych miejsc, kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących 
kryteriów: 

1.    Liczby punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (40 pkt.), 

2.    Liczby punktów uzyskanych za oceny z czterech zajęć edukacyjnych tj.:  
j. polskiego, matematyki, historii społeczeństwa oraz   przyrody(40 pkt) 

Łącznie kandydat może otrzymać 80 pkt. 

 

 



 

Ustala się następujący system punktacji za każde z czterech zajęć edukacyjnych: 

                        dopuszczający             -           2 pkt. 

                        dostateczny                 -           4 pkt. 

                        dobry                          -            6 pkt. 

                        bardzo dobry               -           8 pkt. 

                        celujący                       -           10 pkt. 

3.    Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co 
najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) będą przyjęci niezależnie 
od pozostałych kryteriów 

4.    Podania kandydatów z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą rozpatrywane w ostatniej 
kolejności. 

  

PIERWSZEŃSTWO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PRZYPADKU 
RÓWNEJ LICZBY PUNKTÓW MAJĄ:  

 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
przebywające w rodzinach zastępczych 

 uczniowie mający wyższą średnią wszystkich ocen na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej 

 uczniowie posiadający świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 uczniowie mający wyższą ocenę z zachowania 
 uczniowie mający osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

Rekrutacja kandydatów do oddziałów integracyjnych odbywa się na podstawie 
odrębnych przepisów, tj. na wniosek rodzica, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wg kryteriów ustalonych przez szkołę. Przyjęcie w oparciu o 
zapewnienie miejsca wydane przez Prezydenta Miasta (wzór wniosku dostępny na stronie 
elektronicznego naboru w zakładce „Pliki do pobrania , instrukcje” lub odpowiednio  
w gimnazjum) 

Do rekrutacji kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w publicznych 
gimnazjach stosuje się odpowiednio zasady postępowania rekrutacyjnego ustalone do 
oddziałów ogólnodostępnych oraz przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych 
na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną danego gimnazjum. 

Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona jest z uwzględnieniem 
dodatkowych kryteriów ustalonych przez szkołę. 

Rekrutacja do oddziałów terapeutycznych prowadzona jest z uwzględnieniem 
dodatkowych kryteriów: posiadanie przez kandydata opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 



  

 

Terminarz 

Data  Zdarzenie  

od 14 kwietnia  

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą gimnazjów 
(bez możliwości rejestracji wniosków/zgłoszeń w systemie) oraz 
zweryfikować gimnazjum obwodowe 

  

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: 
www.gliwice.gimnasio.pl 

od 15 kwietnia do 22 
maja  

Kandydaci: 

 Zakładają konta się w systemie, 
 uzupełniają wniosek/zgłoszenie 
 wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie, 
 wydrukowany, podpisany przez siebie i 

rodziców/opiekunów prawnych wniosek/zgłoszenie, 
składają w  gimnazjum pierwszego wyboru. 

od 26 maja do 12 
czerwca (w terminie 
wyznaczonym przez 
szkołę)  

Kandydat, który wybierze dwujęzyczną grupę rekrutacyjną, 
bierze udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych do klas 
dwujęzycznych. 

 
Ogłoszenie wyników nastąpi trzeciego dnia od daty ich 
przeprowadzenia. 

od 26 maja do 12 
czerwca (w terminie 
wyznaczonym przez 
szkołę)  

Kandydat, który wybierze sportową grupę rekrutacyjną, bierze 
udział w próbie sprawności fizycznej do oddziałów sportowych. 

Ogłoszenie wyników nastąpi trzeciego dnia od daty ich 
przeprowadzenia. 

od 27 czerwca od godz. 
9.00 do 1 lipca do 
godz. 15:00  

Kandydaci logując się na swoje konto wprowadzają do systemu 
swoje oceny ze świadectwa, wynik sprawdzianu zewnętrznego 
oraz informację o innych osiągnięciach.  

 Kandydat, który złożył zgłoszenie składa w gimnazjum 
obwodowym oryginał świadectwa i zaświadczenie o 
wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 

 Kandydat, który złożył wniosek składa w szkole 
pierwszego wyboru kserokopie świadectwa, wyników 
sprawdzianu i inne wymagane dokumenty  

Kandydat sprawdza w systemie poprawność wprowadzonych 
danych i status swojego podania, a w przypadku stwierdzenia 
błędu zgłasza go w gimnazjum pierwszego wyboru. 

3 lipca godz. 15:00  Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w 
szkołach, gdzie ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY do przyjęcia. 



do 7 lipca godz. 15:00  

Kandydaci potwierdzają  wolę uczęszczania do 
gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów 
wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów, 
którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie). 

  

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie 
(tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), 
kandydat nie zostanie przyjęty do tego  gimnazjum.  

8 lipca godz.15:00 
wywieszenie list 
przyjętych i 
nieprzyjętych 

Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w 
szkołach, gdzie ZOSTAŁ PRZYJĘTY.  

do 28 sierpnia do godz. 
9:00  

 Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w gimnazjach, 
które dysponują wolnymi miejscami  na zasadach 
określonych w statutach  gimnazjów (Informacja o 
wolnych miejscach w systemie). 

 Procedura odwoławcza zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty (zamieszczona na stronach szkół).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


