
Szczegółowe warunki rekrutacji 
do klasy pierwszej                                                                                                              

Publicznego Gimnazjum  Dwujęzycznego  
w  Strzelcach Opolskich  

 

opracowany na podstawie: 

- Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z  póź. 
zmianami). 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. 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 24 listopada 2015 r., poz. 1942).     

- Zarządzenia nr 6 i 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.  

 

W roku szkolnym 2016/2017 zostaną utworzone następujące oddziały klas pierwszych:                                         

-  dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim  -   50 miejsc (Spośród uczniów przyjętych   

    do  klas z językiem angielskim zostanie utworzona  klasa dwujęzyczna z językiem angielskim                       

    z elementami pedagogiki Montessori – 22 miejsca. 

-  dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim -  28 miejsc 

3. Do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach Opolskich przyjmuje 

się kandydatów, którzy  

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942). 

- uzyskali najwyższy wynik punktowy zgodnie z kryteriami, które zostały określone na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych. Liczba punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

 

L.p. Kryterium oraz sposób przeliczania na punkty Maksymalna liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające 

kryterium 

1. Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

Przy przeliczaniu na punkty wyników 

sprawdzianu wynik przedstawiony w 

procentach z części pierwszej i wynik 

przedstawiony w procentach z części 

drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2. 

 

40 pkt. Zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu  

 

100 x 0,2 = 20 pkt. 

100 x 0,2 = 20 pkt. 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody 

oraz języka obcego nowożytnego, którego 

kandydat uczył się w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, przy czym za każdą ocenę 

 

30 pkt. 

 

 

Świadectwo  ukończenia 

szkoły podstawowej  



wyrażoną w stopniu: 

 1) celującym  6 pkt  

2) bardzo dobrym  5 pkt.  

3) dobrym 4 pkt.  

4) dostatecznym 3 pkt.  

5) dopuszczającym 2 pkt.  

3. Za świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 

 

5 pkt. 

 

4. Za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego w szczególności w formie 

wolontariatu 

 

2 pkt.  

Wpis na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

5. Szczególne osiągnięcia kandydata: 13 pkt. 1) Wpis o szczególnych 

osiągnięciach na świadectwie 

ukończenia szkoły podstaw. 

2) Zaświadczenie o uzyskanie 

tytułu finalisty wojewódzkiego 

konkursu przedmiotowego;  

 

3) Dyplomy potwierdzające 

zajęcie  I – IV miejsca w konkursach 

i zawodach sportowych; 

 1) Uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich 

konkursów  przedmiotowych organizowanych 

przez kuratora oświaty (niezależnie od liczby 

uzyskanych tytułów finalisty) 

 

10 pkt. 

 2) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 i 2, 

artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły: 

(załącznik nr 5 i 6 do Zarządzenie nr 7 OKO)  

na szczeblu : 

a) międzynarodowym – 1,2,3,4 miejsce 

b) krajowym – 1,2,3,4 miejsce, 

c) wojewódzkim – 1,2 miejsce, 

d) powiatowym – 1 miejsce, 

 

 

 

 

 

 

 

4 pkt.  

3 pkt. 

2 pkt. 

1 pkt. 

6.  Sprawdzian uzdolnień językowych 

- część pisemna 

- część ustna 

 

20 pkt. 

20 pkt. 

 

 

Uwaga! W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą tylko te osiągnięcia ucznia, 

które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

     

 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, (organizowanych przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 z 28 stycznia 2016 r.) lub 

ponadwojewódzkim (wykaz: załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7 z 28 stycznia 2016 r.) 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty                 

z dnia 6 grudnia 2013r. poz. 7) art. 22 ust. 2 pkt. 8 przyjmowani są do klas pierwszych                            

w pierwszej kolejności. 

  



Terminarz rekrutacji 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelcach 

Opolskich w  terminie                                                                                                                                            

od 01 – 29 kwietnia 2016 r.  w sekretariacie szkoły  

 19 maja 2016 r.  przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych    

             o godz.  12.00 – część pisemna z języka angielskiego 

             o godz.  13.00 – część pisemna z języka niemieckiego  

             o godz.  13.30 – część ustna z języka angielskiego, o godz. 14.15 część ustna                       

             z  języka niemieckiego         

 Od 24 do 28 czerwca 2016 r. należy dostarczyć  świadectwo  ukończenia szkoły 

podstawowej  oraz  zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  o wynikach 

sprawdzianu (kopie).  

             Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim         

             składają zaświadczenie. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 29 czerwca do 1 lipca 2016  

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum                                               

i niezakwalifikowanych do 18 lipca 2016 do godz. 12.00 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w postaci złożenia 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia ze 

sprawdzianu, dwie fotografie (popisane na odwrocie) oraz karty zdrowia ucznia                          

w terminie  od  18 lipca – 20 lipca 2016 roku. 

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum                                           

21 lipca 2016 do godz.  12.00 


