
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI 

IM. JOSEPHA VON EICHENDORFFA  
 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 
 

 

1. Kandydaci mogą się ubiegać o miejsca w dwóch oddziałach dwujęzycznych 

z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania: 

 dla kontynuujących naukę tego języka po szkole podstawowej (w której uczyli się go 

w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo), 

 dla początkujących. 

2. Wymagane dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie szkoły), 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej. 

3. Termin składania wniosków: 

od 6 maja do 20 maja 2016 r. 

4. Spotkanie dyrektora szkoły z kandydatami do gimnazjum i ich rodzicami: 

20 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00. (środa) 

5. Dni Otwarte szkoły : 

21 i 22 kwietnia 2016 r. 

6. Kandydat do gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi dostarcza kopię świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 

zewnętrznego : 

do 28 czerwca 2016 r.  

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych: 

15 lipca 2016 r.  

8. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa i zaświadczenia: 

do 20 lipca 2016 r. 

Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne 

z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy uczniów. 

9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do gimnazjum: 

 22 lipca 2016 r.  



10. W terminach określonych w art. 20zc Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.): składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do 

dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

11. W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w klasach 

o przyjęciu zadecyduje postępowanie rekrutacyjne, w którym kandydaci otrzymają 

punkty za swoje osiągnięcia: 

za wynik sprawdzianu: 0-40 pkt. 

za oceny na świadectwie z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki: 

za ocenę celujący: 15 pkt. 

za ocenę bardzo dobry: 12 pkt. 

za ocenę dobry: 9 pkt. 

za ocenę dostateczny: 6 pkt. 

za ocenę dopuszczający: 3 pkt. 

za świadectwo z wyróżnieniem: 15 pkt. 

za wynik testu z języka niemieckiego: 0-50 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla kandydatów do klasy dla 

początkujących = 100, dla kandydatów kontynuujących naukę języka 

niemieckiego = 150. 

O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

 1) wielodzietność rodziny kandydata;  

 2) niepełnosprawność kandydata;  

 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria mają jednakową wartość. 

12. W razie zgłoszenia się niewystarczającej do utworzenia dwóch oddziałów liczby 

kandydatów możliwe jest utworzenie jednego oddziału z podziałem na grupy ze 

względu na poziom sprawności językowej. 



13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno 

zakończyć się do końca sierpnia 2016 r. 

14. Termin przeprowadzenia testu znajomości języka niemieckiego dla kandydatów do 

klasy dla kontynuujących naukę zostanie podany po zakończeniu przyjmowania 

podań. 

15.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły. Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w publicznej szkole, która przeprowadzała postępowanie 

rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 


