Szóstoklasisto!
W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować
będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną.
Zapoznaj się z terminami i wskazówkami, które ułatwią Tobie złożenie dokumentów.
1. Jeżeli chcesz zostać uczniem gimnazjum obwodowego, to pamiętaj, aby w terminie:
od dnia 23 maja do dnia 10 czerwca 2016 r. złożyć zgłoszenie o przyjęcie
do publicznego gimnazjum w swoim gimnazjum obwodowym. Jako kandydat z obwodu
nie podlegasz postępowaniu rekrutacyjnemu i stajesz się uczniem gimnazjum
obwodowego na podstawie złożonego w terminie zgłoszenia.
Obwód swojego gimnazjum obwodowego znajdziesz na stronie: sip.geopoz.pl.
Po wybraniu z listy pozycji: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM
GEOPOZ

musisz

zaznaczyć

„gimnazjum”

(dot.

naboru

od

2016/17)

i wpisać nazwę ulicy przy, której mieszkasz ale bez numeru. Po kliknięciu polecenia
„Szukaj” wyświetli się gimnazjum obwodowe. W przypadku, gdy pojawi się więcej niż
jedno gimnazjum, należy kliknąć na ulicę i w nowym oknie wpisać numer domu,
i kliknąć na polecenie „Szukaj”.
2. Jeżeli chcesz zostać uczniem gimnazjum poza obwodowego, to składasz wniosek
o przyjęcie do publicznego gimnazjum w terminie: od dnia 23 maja do dnia 10
czerwca 2016 r.
Pamiętaj, iż w składanym wniosku masz możliwość wyboru nie więcej niż trzech
gimnazjów, które szeregujesz zgodnie z preferencjami od najbardziej preferowanego
(pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
Wykaz gimnazjów z typami oddziałów planowanych do uruchomienia w roku szkolny
2016/2017 jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.p/poznan/gimnazjum.
3. Jeżeli chcesz zostać uczniem oddziału mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego,
oddziału dwujęzycznego w gimnazjum ogólnodostępnym, to składasz wniosek
o przyjęcie do publicznego gimnazjum w terminie: od dnia 4 maja do dnia 18 maja
2016 r. Wypełniając wniosek masz możliwość doprecyzowania grupy oddziałowej, którą
jesteś zainteresowany (grupa mistrzostwa sportowego, grupa sportowa, dwujęzyczna)
i uszeregowania grup oddziałowych wg preferencji od najbardziej preferowanej
(pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej.
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Pamiętaj grupy oddziałowe możesz wskazać jedynie w trzech gimnazjach.
W przypadku wyboru gimnazjum z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego
przy składaniu wniosku zapoznaj się z informacją na temat dodatkowych dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty.
Informacji na temat dodatkowych wymagań i dokumentów udziela szkoła, do której
składasz wniosek.
Do wniosku o przyjęcie do publicznego gimnazjum innego, niż obwodowe dołączyć
musisz:
- zaświadczenie o średniej ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka,
historia, język obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V;
- oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów:


o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Poznań;



o odprowadzeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok
w gminie Poznań przez oboje rodziców/opiekunów prawnych;



o wielodzietności rodziny kandydata.
Wniosek składasz w gimnazjum pierwszego wyboru.
Ważne

Od dnia 20 maja do dnia 25 maja 2016 r. – odbywać się będą próby sprawności
fizycznej (oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe w gimnazjach
ogólnodostępnych).
Konkretny termin i godzinę rozpoczęcia prób sprawności określa gimnazjum
prowadzące wymienione wyżej oddziały.
Dnia 23 maja 2016 r., godz. 12.00 - sprawdzian predyspozycji językowych ( oddziały
dwujęzyczne). Tryb przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych określa
gimnazjum prowadzące oddział dwujęzyczny.
Jeżeli nie znalazłeś się na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z prób
sprawności fizycznych i sprawdzianu predyspozycji językowych możesz złożyć
zgłoszenie o przyjęcie do gimnazjum obwodowego lub złożyć wniosek o przyjęcie do
gimnazjum poza obwodowego (co najwyżej trzech uszeregowanych wg preferencji).
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Ponadto pamiętaj, aby w terminie: od dnia 24 czerwca do dnia 28 czerwca 2016 r.
do godz. 16.00 złożyć w gimnazjum pierwszego wyboru oryginał lub kserokopie
(poświadczonych

za

zgodność

z

oryginałem)

świadectwa

ukończenia

szkoły

podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
Jeżeli zakwalifikowałeś się do wybranego gimnazjum, to pamiętaj o przedłożeniu
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 16.00, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

Rekrutacja uzupełniająca
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, gimnazja dysponujące wolnymi
miejscami ogłaszają termin rekrutacji uzupełniającej. Jako kandydat ubiegający się
o miejsce w takim gimnazjum jesteś zobligowany do złożenia wniosku o przyjęcie
do gimnazjum i podlegasz wszystkim procedurom rekrutacyjnym wg zasad
obowiązujących w rekrutacji właściwej.

Na stronie: http://nabor.pcss.pl/poznan/gimnazjum i na stronie www.poznan.pl/oswiata
znajdziesz:


wzór zgłoszenia do gimnazjum obwodowego:



wzór wniosku do gimnazjum poza obwodowego:



terminarz rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań na rok
szkolny 2016/2017;



kryteria i zasady punktacji przyjęcia do gimnazjum poza obwodowe;



wykaz gimnazjów wraz z typami oddziałów;



wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ujętych w zał. nr 1 do
uchwały Nr XXIII/317/VII/2016 RMP z dnia 12 stycznia 2016 w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz
integracyjnych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań… ;



oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Poznań;



oświadczenie o odprowadzeniu podatku dochodowego od osób fizycznych
za miniony rok w gminie Poznań przez oboje rodziców/opiekunów prawnych;



oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
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Dokumenty te są również do pobrania w Twojej szkole podstawowej oraz w każdym
gimnazjum prowadzonym przez Miasto Poznań.

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów kandydata do gimnazjum
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata.
Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora publicznego gimnazjum
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
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