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ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 
DO KLAS I GIMNAZJUM NR 6 IM. JANA PAWŁA II W TARNOW IE 

w roku szkolnym 2016/2017 
 
 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., rozdział 2a (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572z 
późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. 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 r. poz. 1942). 

3. Zarządzenie NR 1/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół 
policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych 
na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim. 

4. Uchwała nr XIX/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem 
prowadzącym. 

5. Statut Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II.  
6. ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA O ŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr 
pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim. 

7. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 /16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016 r.  
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a tak że 
terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017  

 
 
 

I.  Ogólne zasady rekrutacji. 
 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 6 przyjmuje się kandydatów posiadających 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z tym, że: 

1) kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum – z urzędu, na podstawie 
Zgłoszenia – Zał. 1 pobrany ze strony  internetowej Gimnazjum www.g6t.pl lub 
z Sekretariatu G6 
2) kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami 
w oparciu o Kryteria Rekrutacji, na podstawie Wniosku o przyjęcie do G6 – Zał. 2, 
pobrany ze strony  internetowej Gimnazjum www.g6t.pl lub z Sekretariatu G6. 

2. Kandydaci mogą dokonać wyboru do oddziału ogólnego lub dwujęzycznego. 
3. Oddział dwujęzyczny, w którym nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim 
i angielskim a w wymienionych językach nauczane są dwa przedmioty: biologia i geografia 
ogólna, jest oddziałem ponadobwodowym, do którego Rekrutacja odbywa się w oparciu 
o odrębne kryteria, o których mowa w dziale III p.2. 
4. Wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego składają Wniosek o przyjęcie do G6 – 
Zał. 2, pobrany ze strony  internetowej Gimnazjum www.g6t.pl lub z Sekretariatu G6. 
5. Nabór do oddziału dwujęzycznego - ponadobwodowego - wiąże się z obowiązkiem 
przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego. 
6. O przyjęciu kandydatów do oddziału dwujęzycznego decyduje spełnienie następujących 
warunków: posiadanie świadectwa ukończenia SP, uzyskany kolejny najwyższy wynik 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 
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7. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności, 
z zastrzeżeniem, że przy ubieganiu się do oddziału dwujęzycznego przystępują do 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 
8. Kandydaci zwolnieni przez OKE ze sprawdzianu po klasie VI SP lub jego części, punkty ze 
sprawdzianu przeliczane będą  w oparciu o 3 przedmioty (j. polski, matematyka i j. obcy 
nowożytny) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 
2015 § 9. 
9. Do kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich 
czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, stosuje się odpowiednio 
Ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2013 poz. 1650 ze zm.). 
10. Do kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnych 
Gimnazjum nr 6 stosuje się kryteria zawarte w Uchwale Nr XIX/ 206/2015 Rady Miejskiej 
w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. , o których mowa w dziale III p.1. 
11.W przypadku wszystkich kandydatów do oddziału dwujęzycznego stosuje się wyłącznie 
kryteria wymienione w pkt. 6. 
12. Wszyscy kandydaci dokonują wyboru oddziałów, o których mowa w dziale II Oferta 
edukacyjna G6, co wiąże się ze złożeniem w sekretariacie szkoły Oświadczenia - Zał. 3 do 
Zasad Rekrutacji G6 (dostępny na stronie g6t.pl), w którym zaznaczają oddziały według 
pierwszej i kolejnej preferencji, tym samym wstępnie deklarując wolę wyboru danego 
oddziału. Preferencja kandydata nie jest równoznaczna z przyjęciem go do wskazanego 
oddziału.  
13. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do G6 ostatecznie potwierdzają wolę podjęcia nauki, 
składając w szkole oryginał świadectwa ukończenia SP i zaświadczenia OKE o wynikach 
sprawdzianu. 
14. Rodzic kandydata nieprzyjętego do Gimnazjum 6 może wystąpić do Komisji 
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  w terminie 7 dni 
od ogłoszenia Listy kandydatów przyjętych i Listy kandydatów nieprzyjętych. 
15. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,. 
16. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora 
Gimnazjum 6 odwołanie od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej. 
17. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga 
do Sądu Administracyjnego. 
18. Jeśli Gimnazjum 6 dysponuje wolnymi miejscami, w tym do oddziału dwujęzycznego, po 
postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające. Wobec 
kandydata będą stosowane wszystkie kryteria zawarte w niniejszych Zasadach Rekrutacji. 
19. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału dwujęzycznego w G6, będą uznawane 
wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z j. angielskiego uzyskane przez kandydata 
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego w innej szkole. Warunkiem jest 
przedłożenie w G6 przez kandydata zaświadczenia o uzyskanym wyniku.  
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II. Oferta edukacyjna Gimnazjum Nr 6 w roku szkolnym 2016/2017 
 
 
1.Tworzy się 3 oddziały ogólne klas pierwszych: 

 
I. Oddział z edukacją polonistyczno-historyczną w formie zajęć dodatkowych 

teatralnych i filmowych rozwijających zainteresowania. Zajęcia prowadzone są 
w oparciu o własne programy. 
Pierwszy język obcy: angielski; drugi język obcy: francuski realizowany w formie 
innowacji programowej w wymiarze do 4 godz.  lub niemiecki,  

II.  Oddział z edukacją sportowo-turystyczną w formie zajęć dodatkowych z piłki 
siatkowej chłopców i dziewcząt oraz krajoznawstwa rozwijających zainteresowania. 
Zajęcia sportowo-turystyczne prowadzone są w oparciu o programy własne. 
Pierwszy język obcy: angielski; drugi język obcy: niemiecki lub francuski,  

III.  Oddział z edukacją matematyczno – informatyczną w formie zajęć dodatkowych 
rozwijających zainteresowania. Zajęcia z informatyki prowadzone są w oparciu 
o program własny. 
Pierwszy język obcy: angielski; drugi język obcy: niemiecki  lub francuski,  

 
2. Tworzy się 2 oddziały dwujęzyczne: 

Oddziały te realizują rozszerzoną edukacją biologiczną i geograficzną oraz z zakresu 
j.angielskiego  (5 godz/tyg.) w oparciu o innowacyjne programy nauczania. 
Nauczanie dwujęzyczne biologii i geografii ogólnej prowadzone jest w dwóch językach: 
polskim i angielskim. 
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski.  

 
 

III. Kryteria rekrutacji  
 
1.Oddziały ogólne Gimnazjum nr 6: 
 
1.1 Wszyscy kandydaci z obwodu G6 do klas ogólnych przyjmowani są z urzędu w oparciu 

o Zgłoszenie, na podstawie wyborów oddziałów zadeklarowanych w złożonym 
Oświadczeniu. 

1.2 O przyjęciu kandydata spoza obwodu do klas ogólnych G6 decydują, zgodnie z Uchwałą 
Nr XIX/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r., następujące 
kryteria i odpowiadające im liczby punktów rekrutacyjnych: 
1) rodzeństwo kandydata realizuje już obowiązek szkolny w Gimnazjum 6 – 10 pkt., 
2) dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców  (prawnych 

opiekunów) kandydata – 5 pkt., 
3) w obwodzie Gimnazjum nr 6 zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców 

(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt. 
1.3 Kryteria, o których mowa wyżej są stosowane łącznie. 
1.4 O przyjęciu kandydata spoza obwodu do oddziałów ogólnych Gimnazjum 6 decydują 

uzyskane punkty rekrutacyjne, max 20. 
1.5 W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu do oddziałów ogólnych, niż liczba 

wolnych miejsc w G6, dodatkowo na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod 
uwagę dodatkowo: 
1)szczególna sytuacja zdrowotna kandydata, 
2)sytuacja rodzinna (np. wielodzietność rodziny, rodzina niepełna, piecza zastępcza, itp.), 
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1.6 Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w p. 1.2 są: 
1) w przypadku kryterium określonego w 1.2 pkt. 1 – dane potwierdza dyrektor 

gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu gimnazjum; 

2) w przypadku kryterium określonego w 1.2 pkt. 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) kandydata o jego miejscu pracy; 

3) w przypadku kryterium określonego w 1.2 pkt. 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających 
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki; 

4) w przypadku kryterium określonego w pkt. 1.5 - oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) kandydata. 

1.7 Preferencja kandydata nie jest równoznaczna z przyjęciem go do wskazanego oddziału.  
1.8 Jeśli liczba kandydatów do konkretnego oddziału będzie większa niż ustalona liczebność 

klasy, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę średnią ocen ze świadectwa 
ukończenia SP oraz ocenę z j.polskiego i matematyki. 

 
2.Oddziały dwujęzyczne Gimnazjum nr 6: 
 
2.1. Wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego uczestniczą w postępowaniu 
rekrutacyjnym w oparciu o złożony Wniosek,  na podstawie wyboru oddziału 
zadeklarowanego w złożonym Oświadczeniu. 
2.2 Nabór do oddziału dwujęzycznego - ponadobwodowego - wiąże się z obowiązkiem 
przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego 
(SUK) w wyznaczonym terminie.  
2.3.O przyjęciu kandydata do oddziału dwujęzycznego decyduje uzyskany kolejny najwyższy 

wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Możliwa do uzyskania maksymalna liczba 
punktów z SUK- 100 pkt. Sprawdzian będzie miał formę pisemnego testu zgodnie 
z określonymi w tym zakresie wymogami ujętymi w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych(…)  Czas trwania - 60 minut. 

 
2.4 W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału dwujęzycznego niż liczba wolnych 

miejsc w szkole i oddziale dwujęzycznym, na I etapie postępowania są brane łącznie 
następujące kryteria: 
1) wyniki sprawdzianu po klasie VI SP – max 40 pkt; 
2) wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych- max 100 pkt; 
3) świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem – 5 pkt.; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

osiągnięcia sportowe, artystyczne, zawody wiedzy), co najmniej na szczeblu 
powiatowym – max 13 pkt.; 

5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności wolontariat – 2pkt. 
2.5 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na kolejnym -  II etapie - stosuje się kryteria ustawowe, o których mowa 
w art. 20c ust. 2 i 3: 
1) wielodzietność rodziny kandydata, 
2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
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2.6 Kryteria, o których mowa w pkt.2.5 mają jednakową wartość, są stosowane łącznie 
i muszą być udokumentowane stosownym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 
2.9.O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego wg kryteriów, decyduje Komisja Rekrutacyjna.  
 
 

IV.  Terminy. 
 

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjów w r. szk. 2016/2017. 
 
1a) Od 11 kwietnia 2016r.-10 czerwca 2016r., do godz. 15.30  - złożenie w G6 
dokumentów: Zgłoszenie lub Wniosek,  z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie - preferencja do 
oddziałów ogólnych. 
1b) Od 11 kwietnia 2016r. do 2 maja 2016r., godz. 15.00   - złożenie w G6 dokumentów:  
Wniosek,  z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie  - do oddziału dwujęzycznego. 
2. 23 maja 2016r. godz. 14.00 - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziału 
dwujęzycznego. 
3. 30 maja 2016r.  -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 
4.Od 24 do 28 czerwca 2016r., do godz. 15.00 - dostarczenie do gimnazjum oryginału 
świadectwa ukończenia SP oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie 
VI SP. 
5. Do 30 czerwca 2016r., godz.15.00 – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych 
przez kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryterium 
ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. 
6. 1 lipca 2016r. godz.15.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie: 

a) Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I, 
b) Listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas I. 

7. Od 7 lipca godz.15.00  – ostateczne potwierdzenie przez rodzica(prawnego opiekuna) 
kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 
8. 8 lipca 2016r.,godz.12.00  - podanie do publicznej wiadomości List kandydatów przyjętych 
do G6 i do poszczególnych oddziałów oraz Listy kandydatów nieprzyjętych do G6. 
9. Postępowanie uzupełniające: 

a) od 8 do 12 lipca - złożenie w G6 dokumentów: Zgłoszenie lub Wniosek,  
z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie (preferencja do oddziałów), 
b)13 lipca, godz. 9.00 - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziału dwujęzycznego, 
c)14 lipca, godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
d) 21 lipca – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych przez kandydata 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryterium ustalonych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy, 
e) 5 sierpnia, godz.15.00  – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie: 
- Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I, 
- Listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas I. 
f) Do 9 sierpnia, godz.15.00 - potwierdzenie przez rodzica(prawnego opiekuna) kandydata 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
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podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum, 
g) 10 sierpnia, godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości Listy kandydatów 
przyjętych do G6 i do poszczególnych oddziałów oraz Listy kandydatów nieprzyjętych do 
G6. 

 
V. Postanowienia końcowe. 

 
1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły. 
2. O przyjęciu do oddziałów ogólnych i dwujęzycznych wg kryteriów, decyduje Komisja 
Rekrutacyjna. 
3.Liczba uczniów w każdym oddziale dostosowana jest do wymogów szkoły i ustaleń JST. 
Ustalenia te są wiążące dla Gimnazjum i nie ma odstępstw od ustalonej liczebności 
poszczególnych klas bez zgody JST. 
4. Rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku zmiany decyzji, co do wyboru oddziału przez 
kandydata zobowiązani są tę decyzję zgłosić Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej 
niezwłocznie, jeszcze przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego z uwagi na 
okoliczności, o których mowa w pkt. 3. 
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektorowi przysługuje prawo indywidualnego 
rozpatrzenia podania rodzica o przyjęcie dziecka do gimnazjum  po terminie rekrutacji lub 
przeniesienia ucznia do innego oddziału. Decyzja dyrektora jest ostateczna, nie przysługuje 
prawo odwołania do wyższych instancji. 


