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Zasady rekrutacji do gimnazjów 

W bieżącym roku szkolnym szóstoklasiści kończą pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. 
Przed nimi wyzwanie – nowa szkoła i nowe środowisko. Naukę kontynuować będą już 
w gimnazjum. Decyzja, w którym gimnazjum rozpoczną dalszą naukę, w dużej mierze zależy 
od nich. 
 
Kolejny rok rekrutacja do rzeszowskich gimnazjów wspomagana jest systemem 

elektronicznym. W serwisie internetowym https://portal.resman.pl w zakładce Kanał 
kandydata, moduł Nabór do gimnazjów (lub bezpośrednio na stronie 

https://naborg.resman.pl) zamieszczone są istotne informacje na temat rekrutacji oraz 
sposobu i terminów zapisów. Pod tym adresem zamieszczony jest informator o gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, w którym znaleźć można: dane teleadresowe 
każdej szkoły, opis warunków lokalowych, informację o nauczanych językach obcych, 
szczególnych osiągnięciach, ofertę zajęć pozalekcyjnych, linki do szkolnych stron 
internetowych. 
 
Rekrutacja wspomagana systemem elektronicznym daje znacznie większy komfort przy 
wyborze szkoły i oczekiwaniu na wyniki przyjęć. Jeżeli absolwent szkoły podstawowej wybiera 
się do jednego z kilkunastu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, będzie 
mógł dowiedzieć się o wynikach naboru nie tylko na listach wywieszonych w szkołach, ale – 
w tym samym czasie – również przez Internet. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru 
zaoszczędzi uczniom i ich rodzicom niepotrzebnego stresu, wyeliminuje konieczność biegania 
między szkołami, skróci do minimum czas oczekiwania na wyniki, a dokonany wybór okaże się 
trafny i szczęśliwy. 
 
Ten poradnik został napisany z myślą o szóstoklasistach. Winni go przeczytać, zanim podejmą 
decyzję i zasiądą do pisania podania o przyjęcie do szkoły. Ilekroć pojawią się pytania 
i wątpliwości dotyczące rekrutacji oraz gdy zbliżają się terminy, od których zależy szczęśliwy 
wybór szkoły, warto do niego sięgnąć. Pomoże on prawidłowo wypełnić podanie i załatwić 
niezbędne formalności. Uczniowie, zaproponujcie także rodzicom, by zapoznali się 
z procedurą elektronicznej rekrutacji. 

DO RODZICÓW 

Szanowni Państwo, 
 
Wspólnie z Waszymi dziećmi musicie wkrótce podjąć decyzję o wyborze nowej szkoły. Na tym 
etapie edukacji ostateczny głos należy do rodziców, którzy decydują i zapisują swoje dziecko 
do gimnazjum, pilnują obowiązku szkolnego. 
 
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. rozpoczną się zapisy na rok szkolny 2015/2016 do gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Rzeszów. Zgodnie z decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
będą trwały do 30 kwietnia 2015 r.  
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Chcąc zaoszczędzić Państwu i Waszym dzieciom niepotrzebnego stresu oraz skrócić do 
minimum czas oczekiwania na listy uczniów przyjętych, kontynuujemy elektroniczny system 
naboru. Kandydaci do wszystkich publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Rzeszów będą przyjmowani według jednolitych zasad, a wprowadzony system zapewnia 
całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji. 

PRZEBIEG REKRUTACJI 

Rekrutacja składa się z kilku etapów. Ważne daty dotyczące wszystkich etapów podane są na 
końcu tego poradnika. 
 
Jeżeli gimnazjum obwodowe spełnia oczekiwania ucznia i jego rodziców, zapisy do szkoły będą 
tylko formalnością. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół 
podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum. 
 
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do gimnazjum można przyjąć także absolwentów 
szkół podstawowych, którzy zamieszkują poza obwodem danego gimnazjum, przy czym 
w przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych 
w statucie gimnazjum – można znaleźć je w dalszej części tego poradnika. 
 
Laureaci konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych, organizowanych dla uczniów 
szkół podstawowych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są 
do gimnazjum ogólnodostępnego niezależnie od kryteriów zawartych w jego statucie. 
 
Podczas rekrutacji istnieje możliwość wskazania na liście preferencji maksymalnie dwóch 
gimnazjów, poza gimnazjum obwodowym. 
 
Krok 1. – wybór szkoły 
 
Pierwszą rzeczą, jaką należy ustalić, jest przynależność miejsca zamieszkania dziecka do 
obwodu gimnazjum. System rekrutacji przydzieli dziecko do obwodu w oparciu o dane 
z ewidencji ludności. W przypadku niezgodności tych danych ze stanem faktycznym lub 
brakiem PESEL-u Państwa dziecka w bazie należy zgłosić się do szkoły obwodowej w celu ich 
aktualizacji. Wykaz ulic należących do obwodów gimnazjów można znaleźć w zakładce Do 
pobrania oraz w każdym gimnazjum.  
 
Jeśli szkoła obwodowa spełnia oczekiwania zarówno przyszłego ucznia, jak i jego rodziców, 
skorzystać należy z kanału rekrutacji obwodowej (dostępny po wprowadzeniu numeru PESEL 
dziecka) lub wypełnić odręcznie druk zgłoszenia znajdujący się w zakładce Do pobrania. 
 
Jeżeli decydują się Państwo na zapisanie dziecka do szkoły innej niż obwodowa, w okresie od 
1 do 30 kwietnia będą mieli Państwo możliwość złożenia wniosku do dwóch wybranych 
gimnazjów (w tym szkół artystycznych i sportowej), ustalając preferowaną ich kolejność.   
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Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie… (uwagi praktyczne) 
 
Po wybraniu preferowanych szkół należy przystąpić do wypełnienia wniosku o przyjęcie.  
 
Zapisy przez Internet 
Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie 
wypełnić formularz samodzielnie na dowolnym komputerze (z drukarką) połączonym 
z Internetem. W razie potrzeby pomocy w wypełnieniu podania udzielą pracownicy szkoły 
(istnieje również możliwość wydruku wypełnionego samodzielnie Wniosku w szkole). 
 
Wypełnianie wniosku w Internecie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki (np. 
w nazwie szkoły, adresie, numerze PESEL dziecka). W razie pomyłki można ją poprawić, nawet 
kilkakrotnie. Ostateczną wersję podania należy wydrukować i – po podpisaniu – zanieść do 
placówki pierwszej preferencji. 
 
W wypełnieniu wniosku pomoże Państwu Przewodnik dla opiekunów znajdujący się 
w zakładce Do pobrania. 
 
Uwaga! 
Proszę pamiętać, by po wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu ostatecznej wersji 
dokumentu nie wprowadzać w Internecie żadnych zmian – dokument, który zaniesiecie do 
szkoły, musi być zgodny z wersją elektroniczną. 
 
Zapisy bez Internetu 
 
Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na wykorzystanie Internetu w procesie rekrutacji, możecie 
wypełnić formularz metodą tradycyjną. 
 
Wniosek pobierzecie Państwo ze strony naboru dla gimnazjów po wybraniu zakładki Do 
pobrania; można go także otrzymać w gimnazjum, po czym należy: wypełnić go czytelnie, 
podpisać (piórem lub długopisem) i złożyć w placówce pierwszej preferencji. 
 
Pracownik szkoły wprowadzi wszystkie dane zawarte we wniosku do systemu elektronicznego. 
 
Uwaga! 
Jeżeli pracownik w szkole zaproponuje wypełnienie wniosku w Internecie w Państwa 
obecności, warto wspólnie wypełnić formularz – w kilka minut podanie zostanie wypełnione 
i wydrukowane. 
 
Wniosek wypełniony pismem komputerowym nie jest tożsamy z podaniem wypełnionym 
elektronicznie i będzie traktowany przez placówkę jak wypełniony ręcznie. 
 
Krok 3. – złożenie wniosku w placówce 
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Niezależnie od formy zapisu (elektroniczna lub tradycyjna) zanosicie Państwo wypełniony 
Wniosek do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on sprawdzony przez upoważnioną 
osobę, która zatwierdzi zgłoszenie w systemie. 
 
Placówka pierwszej preferencji dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do 
formularza w Internecie z informacjami zawartymi w podaniu. 
 
Kandydaci mają czas na złożenie Wniosku w szkole najpóźniej do 30 kwietnia 2015 roku do 
godz. 15.00. 
 
Uwaga! 
Podanie tylko wypełnione w Internecie, a niezaniesione do placówki nie bierze udziału 
w rekrutacji. 
 
Zmiana listy preferencji 
Jeżeli zdecydowano się na zmiany na liście preferencji w okresie składania podań (możliwe po 
zalogowaniu), należy zgłosić się do gimnazjum pierwszego wyboru po odbiór dokumentów, 
które tam zostały złożone (potwierdź odbiór dokumentów na podaniu, które pozostaje 
w szkole), a następnie poprawić podanie w systemie i dostarczyć je – wraz z kompletem 
pozostałych dokumentów – do nowej szkoły pierwszego wyboru. 
 
Nie należy decydować pochopnie, lecz dobrze przemyśleć swoją decyzję. Ostateczny termin 
zmian upływa 30 kwietnia 2015 r. 
 
Krok 4. – weryfikacja danych 
 
Komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się: 
• do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 
w oświadczeniach,  
• lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności; 
Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 
 
Krok 5. – dostarczanie kopii dokumentów 
 
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczeń 
o szczegółowych wynikach sprawdzianu otrzymanych z OKE oraz innych wymaganych przez 
szkoły dokumentów i zaświadczeń uwzględnianych w punktacji odbywać się będzie od 26 do 
30 czerwca 2015 r. 
 
Krok 6. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów 
 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona 
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata do szkoły. 
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Krok 7 – potwierdzenie woli 
 
Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli 
uczęszczania ich dziecka do tej placówki w terminie od 2 do 5 lipca br. (do godz. 14.00), w tym 
terminie należy też składać oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów. 
 
Niepotwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły i nieprzedłożenie w terminie 
oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszej nauki w szkołach wskazanych na karcie 
zgłoszenia. Dla gimnazjum jest to sygnał, że wybrano inną szkołę – niepubliczną lub poza 
Rzeszowem. Zwalniasz się tym samym miejsce dla innych. 
 
Krok 8. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli 
 
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 
przyjęcia. 
 

KRYTERIA NABORU 

Jeżeli kandydat chce być uczniem innego gimnazjum niż obwodowe (nie dotyczy szkoły 
sportowej, artystycznych i oddziałów dwujęzycznych) musi poznać kryteria rekrutacji i uzyskać 
maksymalnie największą ilość punktów, wg poniższych kryteriów (w nawiasach dokumenty 
wymagane do potwierdzenia ich spełniania): 

 oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej: 
język polski, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo, język obcy – maks. 30 
pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

 wzorowa ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej – 
6 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

 bardzo dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły 
podstawowej – 5 pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

 dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej – 4 
pkt. (świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

 wynik sprawdzianu – maks. 40 pkt. (zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu) – 
uzyskane wyniki procentowe w każdej części egzaminu (część pierwsza – j. polski 
i matematyka, część druga – j. obcy nowożytny) mnożone są przez przelicznik 0,2 np. 
80% = 80 x 0,2 = 16 pkt. Maksymalna liczba punktów za 2 wyniki procentowe wynosi 
200% x 0,2 = 40 pkt., 

 świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 4 pkt. 
(świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej), 

 uzyskanie tytułu finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty – 10 pkt. (zaświadczenie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), 

 kontynuacja nauki w gimnazjum integracyjnym w ramach danego zespołu szkół – 20 
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pkt., 
 uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły lub zespołu szkół – 5 pkt., 
 wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt. (oświadczenie), 
 niepełnosprawność kandydata – 5 pkt. (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

 
Zapisy do szkół artystycznych, sportowej i oddziałów dwujęzycznych 

 
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół artystycznych (Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 oraz Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Plastycznych) brane są pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego 
(do egzaminu we wskazanym przez szkołę terminie zobowiązani są przystąpić także kandydaci 
wskazujący szkołę artystyczną jako drugą preferowaną). W przypadku równorzędnych 
wyników są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria 
(w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania): 
• wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie), 
• niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych), 
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.), 
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.), 
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.), 
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem), 
• objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej). 
 
Kandydaci do OSM II st. zobowiązani są do dołączenia do Wniosku karty wyboru specjalności 
oraz specjalizacji (znajduje się w zakładce Do pobrania) oraz dołączenia zaświadczenia od 
lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w tej szkole, a w przypadku 
OSSP zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań do 
podjęcia nauki w tej szkole.  
 
W przypadku kandydowania do Gimnazjum Sportowego w ZSO2 w rozwijanym menu wyboru 
oddziału należy wybrać właściwą dyscyplinę sportową. Do klasy pierwszej gimnazjum 
sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 
zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną lub trenera albo 
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instruktora oraz przedstawili pisemną zgodę rodziców. 
 
Do oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum Nr 9 (1ce w menu wyboru oddziału) 
przeprowadzony będzie sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez 
radę pedagogiczną. 
 

Zapisy do oddziału integracyjnego lub specjalnego 
 
Starając się o przyjęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
do oddziału integracyjnego (w gimnazjach z oddziałami integracyjnymi: nr 7 i nr 17) lub 
specjalnego (Gimnazjum Nr 3 – dzieci niesłyszące), wypełniając wniosek o przyjęcie 
w rozwijanym menu wyboru oddziału należy wybrać pozycję oddział integracyjny lub oddział 
specjalny. Dzieci zgłoszone do oddziału integracyjnego dyrektor szkoły „przypisze” do grupy 
dzieci biorących udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. 
 

WYNIKI REKRUTACJI 

Ogłoszenie wyników naboru – 6 lipca 2015 r. do godz. 12.00 
Informację o tym, do którego gimnazjum zostałeś przyjęty, znajdziesz w Internecie oraz 
w Twojej szkole pierwszego wyboru (innej niż obwodowa). Jeżeli gimnazjum wymaga 
przedłożenia innych dokumentów, należy je dostarczyć. Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań 
wobec Twojej nowej szkoły, możesz rozpocząć wakacje. 
 

WAŻNE DATY 

Publikacja oferty – otwarcie strony dla kandydatów 27.03.2015 godz.8.00 

Wprowadzanie zgłoszeń przez kandydatów 
01.04.2015 
godz. 8.00 

30.04.2015 
godz.15.00 

Badanie uzdolnień kierunkowych (szkoły artystyczne i 
sportowa) – informacja o konkretnych terminach w szkołach 

11.05.2015 03.06.2015 

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu otrzymanych z OKE oraz innych 
wymaganych przez szkoły dokumentów i zaświadczeń 
uwzględnianych w punktacji. 

26.06.2015 
 

30.06.2015 
 

Publikacja list zakwalifikowanych – otwarcie strony dla 
kandydatów 

2.07.2015 godz. 14.00 

Potwierdzanie woli przez kandydatów, przyjmowanie 
oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych 
wymaganych dokumentów 

2.07.2015 
godz. 10.00 

5.07.2015 
godz. 14.00 

Publikacja listy przyjętych 6.07.2015 godz. 12.00 

 


