
 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW  W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM SPSK W 

OPOLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Publicznym 

Katolickim Gimnazjum SPSK w Opolu na rok szkolny 2016/2017 

 

l.p. PODEJMOWANE DZIAŁANIA 
 

TERMINY W 
POSTEPOWANIU 
REKRUTACYJNYM 

TERMINY W 
POSTEPOWANIU 
UZUPEŁNIAJĄCYM 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do Publicznego 

Katolickiego Gimnazjum SPSK w Opolu wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

Od 25 maja 2016 r. 
do 23 czerwca 

2016 r. 

 

Od 11 lipca  
2016 r. 

do 14 lipca  
2016 r. 

2 Rozmowy kwalifikacyjne, uzupełnienie wniosku o 
przyjecie do gimnazjum o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach 
sprawdzianu 

24 czerwca - 28 
czerwca 2016 r. 

 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do  gimnazjum i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

29 czerwca do 1 
lipca 2016 r. 

 

 

29 czerwca2016 r. 
do 1 lipca 2016 r. 

 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

4 lipca 2016 r. 
do godz.12.00 

Od 17 sierpnia 
2016 r. 

 do godz. 12.00 

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach sprawdzianu o ile nie złożył ich wcześniej 

tzn.  w dniach 24-28 czerwca 2016 r.  

4 lipca do 
 7 lipca 2016 r. 

Do 23 sierpnia 
2016 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

8 lipca 2016 r.  
do godz.12 

24 sierpnia 2016 
r. godz. 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

Publicznym Katolickim Gimnazjum SPSK w roku szkolnym 2016/2017 oraz liczba punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, a także dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów 

L.
p. 

Kryterium Liczba 
punktów 
Max 100 

pkt 
 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryterium 

1 Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w 
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
Przy przeliczaniu na punkty wyników 
sprawdzianu wynik przedstawiony w 
procentach z części pierwszej i wynik 
przedstawiony w procentach z części 
drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2. 

40 pkt 
 

Zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu. Dokument może 
być składany w postaci kopii 
poświadczanej za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły, którą ukończył 
kandydat. 

100% x 0,2 
= 20 pkt  
100% x 0,2 
= 20 pkt 

2 Wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej oceny z języka 
polskiego, matematyki, historii i wiedzy o 
społeczeństwie, przyrody oraz języka 
obcego nowożytnego, którego kandydat 
uczył się w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, przy czym: za każdą ocenę 
wyrażoną w stopniu: 

30 pkt Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej. Dokument może być 
składany w postaci kopii poświadczanej 
za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora szkoły, którą ukończył 
kandydat. 

1)celującym 6 pkt. 
2) bardzo dobrym 5 pkt. 
3) dobrym 4 pkt. 
4) dostatecznym 3 pkt. 
5) dopuszczającym 2 pkt. 

3 Ocena zachowania na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przy 
czym: 

6 pkt Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej. Dokument może być 
składany w postaci kopii poświadczanej 
za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora szkoły, którą ukończył 
kandydat. 

1) wzorowe 6 
2) bardzo dobre 5 
3) dobre 4 
4) poprawne 1 

4 Szczególne osiągnięcia kandydata: 24 pkt.  
 1) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez kuratora oświaty 
(niezależnie od liczby uzyskanych tytułów 
finalisty) 

10 pkt 1) Wpis o szczególnych osiągnięciach na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej; 2) Zaświadczenie o 
uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego; 3) Dyplomy 
potwierdzające zajęcie I - III miejsca w 
konkursach i zawodach sportowych; 4) 
Zaświadczenia potwierdzające zajęcie I - 
III miejsca w konkursach i zawodach 
sportowych. Dyplomy i zaświadczenia 
mogą być składane w postaci kopii 
poświadczanej za zgodność z oryginałem 
przez rodzica kandydata. 

 2) zajęcie I – III miejsca (indywidualnie) w 
konkursach wiedzy, artystycznych, 
tanecznych i zawodach sportowych na 
szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie 
od liczby konkursów i zawodów 
sportowych)  

8 pkt 

 3) zajęcie I – III miejsca (zespołowo) w 
konkursach wiedzy, artystycznych, 
tanecznych i zawodach sportowych na 
szczeblu co najmniej miejskim (niezależnie 
od liczby konkursów i zawodów 
sportowych) 

6 pkt 

 

 



 

KRYTERIA DODATKOWE  

DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM SPSK W OPOLU 

 

L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Max  
30 

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium 

1 Rodzice kandydata respektują katolicki 
charakter szkoły 

10 pkt Rozmowa kwalifikacyjna 
 
 

2 Kandydat uczęszczał do Publicznej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej SPSK w Opolu 

5 pkt Dokumentacja szkoły 

3 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkół 
Katolickich SPSK w Opolu i będzie uczęszczać 
do tych szkół w roku szkolnym, którego 
dotyczy postępowanie rekrutacyjne 

5 pkt Dokumentacja szkoły 

4 Rodzice kandydata pracują na rzecz oświaty 
lub Kościoła 

5 pkt Zaświadczenie z zakładu pracy lub od 
proboszcza parafii 

6 Niepełnosprawność kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne 

7 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt 
 
 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka, wspólnie z jego rodzicem  

8 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 
 

 

 


