
 
UWAGA RODZICE SZÓSTOKLASISTÓW ! 
 
Informujemy o zmianie terminów postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjów w r. szk. 2016/2017. 
 
Podstawa prawna: 

1. ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 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. 

2. 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  

 
IV. Terminy.  

 
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 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. 
         

Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum nr 6 
 



 


