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DOKUMENTY KANDYDATA:

DOKUMENTY

• ZGŁOSZENIE, 

• KARTA OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
Z PIERWSZEGO SEMESTRU, 

• KOPIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KLASY 
PIĄTEJ POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
• DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA 

KANDYDATA (JEŚLI SĄ PUNKTOWANE),

    



I ETAP REKRUTACJI

MOŻNA WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE!
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ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJALNYCH

Może ubiegać się o przyjęcie do gimnazjum każdy kandydat, 
bez względu na jego miejsce zameldowania.

Istotne znaczenie w I etapie rekrutacji mają:

• wyniki kandydata uzyskane na sprawdzianach uzdolnień 
   kierunkowych,

• wyniki kandydata uzyskane na świadectwie ukończenia 
   klasy piątej oraz z pierwszego półrocza klasy szóstej,

• dodatkowe osiągnięcia.

  



TYPY KLAS PIERWSZYCH 
W CZTERECH GIMNAZJACH BEZ OBWODU:
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1.  G nr 16 w ZSO nr 7:

• klasa matematyczna (rekrutacja do dwóch oddziałów);

• klasa ogólna (rekrutacja do dwóch oddziałów).

2. Gimnazja z Oddziałami Dwujęzycznymi:

a)G nr 32 z OD w ZSO nr 2:

• klasa z językiem hiszpańskim jako drugim językiem 
nauczania (rekrutacja do dwóch oddziałów);

• klasa z językiem angielskim jako drugim językiem 
nauczania (rekrutacja do jednego oddziału).



TYPY KLAS PIERWSZYCH 
W CZTERECH GIMNAZJACH BEZ OBWODU:
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2. Gimnazja z Oddziałami Dwujęzycznymi:

b) G nr 42 z OD w ZSO nr 6:

• klasa z językiem angielskim jako drugim językiem 
nauczania (rekrutacja do jednego oddziału);

• klasa z językiem niemieckim jako drugim językiem 
nauczania (rekrutacja do jednego oddziału);

• klasa z językiem francuskim jako drugim językiem 
nauczania (rekrutacja do jednego oddziału). 



TYPY KLAS PIERWSZYCH 
W CZTERECH GIMNAZJACH BEZ OBWODU:
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2. Gimnazja z Oddziałami Dwujęzycznymi:

c) G nr 46 z OD w ZSO nr 1:

• klasa z językiem angielskim jako drugi językiem 
nauczania oraz rozszerzony program nauki matematyki 
(nabór do dwóch oddziałów).

 



TYPY KLAS PIERWSZYCH 
W GIMNAZJUM OBWODOWYM Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI:
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Gimnazjum nr 7:

• klasa z językiem francuskim jako drugim językiem 
nauczania (nabór do jednego oddziału);

Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 4:

• klasa z językiem włoskim jako drugim językiem nauczania 
(nabór do jednego oddziału);

 



TYPY KLAS PIERWSZYCH 
W GIMNAZJUM PROWADZONYM PRZEZ INNY ORGAN:
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Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki:

• klasa z rozszerzonym programem nauki języka 
angielskiego (nabór do dwóch oddziałów);

• klasa z autorskim programem nauki języka angielskiego 
(nabór do jednego oddziału).



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
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1. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

07.02. – 01.03.2011 r.  do godz. 15:00

2.  OGÓLNY TERMIN PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW 
  UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

05.03. – 17.03.2011 r.

3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW  
 UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

do 18.03.2011 r. do godz. 13:00

4.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI 

23.03.2011 r. do godz. 16:00



WYPEŁNIANIE ZGŁOSZENIA
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1.  Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły podstawowej 
 lub ze strony Informatora. Istnieje możliwość elektronicznego  
wypełnienia  i przesłania zgłoszenia.

2.  Uczeń może kandydować do jednego, dwóch lub trzech wybranych    
 gimnazjów biorących udział w I etapie rekrutacji. 
 W każdym wybranym gimnazjum uczeń  może wybrać dowolną 
 liczbę klas.

3.  Uczeń zanosi zgłoszenie (wraz z pozostałymi dokumentami) 
 tylko do tego gimnazjum, które w jego zgłoszeniu zostało 
 umieszczone jako pierwsze. 

        Operator elektronicznego systemu 
 z „gimnazjum pierwszego wyboru” wpisze dane ucznia 

do systemu  NABÓR 2011 
z uwzględnieniem wszystkich pozostałych nazw  
 gimnazjów i klas umieszczonych w zgłoszeniu.



WYPEŁNIANIE ZGŁOSZENIA
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UWAGA!

    Bardzo ważna jest kolejność wpisywania poszczególnych 
nazw gimnazjów oraz typów klas do tabeli w zgłoszeniu.

Elektroniczny system szukając dla ucznia miejsca 
w danym gimnazjum i w danym typie klasy 

będzie rozpatrywał  jego propozycje według wskazanej 
przez ucznia kolejności, tak długo, 

aż znajdzie (bądź nie) dla niego miejsce w tym typie
klasy i w tym gimnazjum, które uczeń wskazał

 w zgłoszeniu.

ZAPAMIĘTAĆ!

Gimnazjum (nie klasa), które uczeń wybrał na pierwszym 
miejscu nazywane jest „gimnazjum pierwszego wyboru”.

Gimnazjum (nie klasa), które uczeń wybrał na drugim 
miejscu nazywane jest „gimnazjum drugiego wyboru”, itd. 



W jaki sposób można uporządkować listę 
gimnazjów i klas w zgłoszeniu ? 

Kolejność nazw gimnazjów i typów klas uczeń ustala 
dowolnie według własnych zainteresowań i aspiracji !
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PRZYKŁAD 1

      Kandydata interesuje przede wszystkim nauka języka   
  angielskiego w gimnazjach z oddziałami dwujęzycznymi, 
  w drugiej kolejności - przedmioty ścisłe.

     Zgłoszenie może wyglądać następująco: 

Pozycja Nazwa gimnazjum typ klasy

1. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim

2. Gimnazjum nr 46 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim 
i rozszerzoną matematyką

3. Gimnazjum nr 16 matematyczna
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PRZYKŁAD 2

      Kandydata interesuje przede wszystkim nauka języków   
  obcych w gimnazjach z oddziałami dwujęzycznymi.

Zgłoszenie może wyglądać następująco: 

Pozycja Nazwa gimnazjum typ klasy

1. Gimnazjum nr 7 dwujęzyczna z jęz. francuskim

2. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. francuskim 

3. Gimnazjum nr 46 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim 
i rozszerzoną matematyką

4. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim
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PRZYKŁAD 3

     Dla kandydata najważniejsze jest podjęcie nauki w konkretnej
  szkole. Typ klasy nie odgrywa znaczącej roli. 

Zgłoszenie może wyglądać następująco: 

Pozycja Nazwa gimnazjum typ klasy

1. Gimnazjum nr 16 matematyczna

2. Gimnazjum nr 16 ogólna 

3. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim 

4. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. francuskim

5. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. niemieckim

6. Gimnazjum nr 32 z OD dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim

7. Gimnazjum nr 32 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim
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TERMINY SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ 
KIERUNKOWYCH:

UWAGA !

1. Przystąpienie do TESTU Z PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
 jest obowiązkowe dla kandydatów starających się o miejsce 

w następujących gimnazjach: 

• G nr 7 

• G nr 14 z OD w ZSO nr 4

• G nr 32 z OD w ZSO nr 2

• G nr 42 z OD w ZSO nr 6 (tylko do klasy z jęz. francuskim)

• G nr 46 z OD w ZSO nr 1

• Katolickie Gimnazjum im. św. St. Kostki (tylko do klasy 
z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego)

       Termin egzaminu -  14.03.2011 r. godz. 15:30
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TERMINY SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ 
KIERUNKOWYCH:

UWAGA !

2.  Przystąpienie do TESTU Z WIEDZY OGÓLNEJ
 jest obowiązkowe dla kandydatów starających się o miejsce 

w następujących gimnazjach: 

• G nr 14 z OD w ZSO nr 4

• G nr 16 w ZSO nr 7 (tylko do klasy ogólnej)

• G nr 32 z OD w ZSO nr 2

• G nr 42 z OD w ZSO nr 6

• Katolickie Gimnazjum im. św. St. Kostki

       Termin egzaminu -  10.03.2011 r. godz. 15:30
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TERMINY SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ 
KIERUNKOWYCH:

UWAGA !

1.  Przystąpienie do SPRAWDZIANU Z MATEMATYKI
 jest obowiązkowe dla kandydatów starających się o miejsce 

w następujących gimnazjach: 

• G nr 16 w ZSO nr 7 (tylko do klasy matematycznej)

       Termin egzaminu -  07.03.2011 r. godz. 15:30

• G nr 46 z OD w ZSO nr 1

      Termin egzaminu -  09.03.2011 r. godz. 15:30
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TERMINY SPRAWDZIANÓW UZDOLNIEŃ 
KIERUNKOWYCH:

UWAGA !

1. Przystąpienie do TESTU Z JĘZYKA OBCEGO 
NOWOŻYTNEGO jest obowiązkowe dla kandydatów 

starających się o miejsce: 

• do klasy z językiem angielskim
w Gimnazjum nr 42 z OD w ZSO nr 6

i klasy z autorskim programem nauki języka angielskiego 
w Katolickim Gimnazjum im. św. St. Kostki  

      Termin egzaminu -  05.03.2011 r. godz. 10:00

• do klasy z językiem niemieckim
w Gimnazjum nr 42 z OD w ZSO nr 6

      Termin egzaminu -  05.03.2011 r. godz. 11:30
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W których gimnazjach kandydat przystępuje 
do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych?

UWAGA !

    Test predyspozycji językowych jest przeprowadzany 
w tym samym dniu w sześciu gimnazjach, tj. w G nr 7, 

G nr 14 z OD,  w G nr 32 z OD, w G nr 42 z OD (tylko klasa 
z jęz. francuskim), w G nr 46 z OD oraz w Katolickim Gimnazjum 
(tylko klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego) .

Kandydat przystępuje do ww. egzaminu w tej szkole, 
którą w zgłoszeniu umieścił na pierwszym miejscu. 

Wyniki ww. egzaminu „gimnazjum pierwszego wyboru”
przekaże operatorom z pozostałych gimnazjów,

którymi jest zainteresowany kandydat, tj. występują w tabeli 
zgłoszenia.

Jeśli „gimnazjum pierwszego wyboru” nie organizuje testu 
z predyspozycji językowych (np. G nr 16), wówczas 

kandydat udaje się na egzamin do „gimnazjum drugiego wyboru”. 
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W których gimnazjach kandydat przystępuje 
do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych?

UWAGA !

Test z wiedzy ogólnej jest przeprowadzany w tym samym dniu 
w pięciu gimnazjach, tj. w G nr 14 z OD, w G nr 16 (tylko klasa 
ogólna), w G nr 32 z OD, w G nr 42 z OD oraz w Katolickim 
Gimnazjum.

Kandydat przystępuje do ww. egzaminu na takich samych zasadach,
które obowiązują w przypadku zdawania testu z predyspozycji 

językowych. 
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PRZYKŁAD nr 1

     Zgłoszenie kandydata wygląda następująco: 

Pozycja Nazwa gimnazjum typ klasy

1. Gimnazjum nr 16 matematyczna

2. Gimnazjum nr 16 ogólna 

3. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim 

4. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. francuskim

5. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. niemieckim

6. Gimnazjum nr 46 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim 
i rozszerzoną matematyką

W których gimnazjach kandydat przystępuje 
do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych?
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W których gimnazjach kandydat przystępuje 

do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych?
W NAWIĄZANIU DO INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W PRZYKŁADZIE nr 1

Kandydat udaje się na egzamin:

    1. Z PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH do G nr 42 z OD w ZSO nr 6 
    (14.03.2011 r. godz. 15:30)

    2. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do G nr 42 z OD w ZSO nr 6

        (05.03.2011 r. godz. 10:00)

    3. Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO do G nr 42 z OD w ZSO nr 6

        (05.03.2011 r. godz. 11:30)

    4. Z MATEMATYKI do G nr 16 w ZSO nr 7

        (07.03.2011 r. godz. 15:30)

    5. Z WIEDZY OGÓLNEJ do G nr 16 w ZSO nr 7 
    (10.03.2011 r. godz. 15:30)

    6. Z MATEMATYKI do G nr 46 z OD w ZSO nr 1
    (09.03.2011 r. godz. 15:30)
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PRZYKŁAD nr 2

     Zgłoszenie kandydata wygląda następująco: 

Pozycja Nazwa gimnazjum typ klasy

1. Gimnazjum nr 42 z OD dwujęzyczna z jęz. angielskim

2. Gimnazjum nr 7 dwujęzyczna z jęz. francuskim

3. Gimnazjum nr 14 z OD dwujęzyczna z jęz. włoskim

W których gimnazjach kandydat przystępuje 
do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych?
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W których gimnazjach kandydat przystępuje 
do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych?

W NAWIĄZANIU DO INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W PRZYKŁADZIE nr 2

Kandydat udaje się na egzamin:

    1. Z WIEDZY OGÓLNEJ do G nr 42 z OD w ZSO nr 6
    (10.03.2011 r. godz. 15:30)

    2. Z PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH do G nr 7 
    (14.03.2011 r. godz. 15:30)

    2. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do G nr 42 z OD w ZSO nr 6

        (05.03.2011 r. godz. 10:00)



Uwaga!

W PRZYPADKU, GDY KANDYDAT NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY 
DO „GIMNAZJUM PIERWSZEGO WYBORU”, 

UCZEŃ lub RODZIC (PRAWNY OPIEKUN) 
JEST OBOWIĄZANY DO ODEBRANIA DOKUMENTÓW

Z WW. GIMNAZJUM I ICH DORĘCZENIA 
DO DNIA 29.03.2011 r. DO GODZ. 15:00

DO SEKRETARIATU TEGO GIMNAZJUM, 
DO KTÓREGO KANDYDAT ZOSTAŁ PRZYJĘTY.

Niedostarczenie dokumentów do „gimnazjum drugiego”
 lub „trzeciego wyboru” w ww. terminie oznacza rezygnację 

kandydata z zapewnionego miejsca w danej szkole i będzie 
skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów 

zakwalifikowanych do klasy pierwszej ! 
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Uwaga!

PLANOWANA KLASA MOŻE BYĆ 
UTWORZONA W GIMNAZJUM BIORĄCYM 

UDZIAŁ W 1. ETAPIE REKRUTACJI  
W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA 

DO NIEJ POWYŻEJ 26 UCZNIÓW

I ETAP REKRUTACJI



Jeśli uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej 
nie znalazł się na liście przyjętych

do gimnazjum, które brało udział w pierwszym etapie
rekrutacji, wówczas ma obowiązek wziąć udział 

w drugim etapie NABORU.   



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty

www.szczecin.eu


