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§ 1 

1. Czas naboru do gimnazjum trwa od 4 stycznia 2016 roku do wyczerpania miejsc. 

2. Kartę zgłoszenia i kwestionariusz można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 16:00. 

3. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum: 

 przy składaniu dokumentów: 

 karta zgłoszenia oraz kwestionariusz (według jednolitego wzoru,  do pobrania w sekretariacie)  

 odpis skrócony aktu urodzenia    / oryginał /   

 życiorys 

 2  fotografie    / podpisane / 

 świadectwo szkolne z klasy V szkoły podstawowej    / oryginał / 

 wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy VI 

 w dniu zakończenia roku szkolnego: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   / oryginał /  

 zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu na koniec klasy szóstej  / oryginał / 

 karta zdrowia  

 odpis dyplomów laureata konkursów interdyscyplinarnych  

Przyjmuje się wyłącznie oryginały w/w dokumentów. 

§ 2 

4. Do szkoły może być przyjęty uczeń, którego rodzice / prawni opiekunowie w pełni akceptują katolicki 
model wychowania dziecka.  

5. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest: 

a) rozmowa z uczniem, 
b) rozmowa z rodzicami / prawnymi opiekunami, 

c) wyniki nauczania w szkole podstawowej: średnia ocen co najmniej dobra, 
d) ocena zachowania: co najmniej dobra. 

6. W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie 2-3 klas pierwszych maksymalnie 20. osobowych. 

7. O przyjęciu kandydatów do gimnazjum decyduje Dyrektor Szkoły po rozmowie kwalifikacyjnej. 



 

§ 3 

1. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki przez ucznia jest dostarczenie, w dniu zakończenia roku  szkolnego, 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu 

na koniec klasy szóstej.  

2. Na tej podstawie Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza i ogłasza listę uczniów przyjętych 

do gimnazjum. Nastąpi to 27 czerwca 2016 roku - w pierwszy poniedziałek po zakończeniu 

roku szkolnego o godz. 12:00.  

3. We wtorek 28 czerwca 2016 roku odbędzie się zebranie uczniów przyjętych do klasy pierwszej 

oraz ich rodziców / prawnych opiekunów.  

Podczas zebrania rodziców nastąpi podpisanie umowy cywilnej między rodzicami a Dyrektorem Szkoły.  

4. W dniach 30-31 sierpnia 2016 roku organizowany jest wyjazd integracyjny uczniów przyjętych 

do klasy pierwszej. Udział w spotkaniu integracyjnym jest obowiązkowy. 

 

 

 

 

                s. Hanna Słodzinka CR 

                                                                                                                          DYREKTOR SZKOŁY  
 

 

 
 

 

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 roku 


