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§ 1 

 

 
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195); Rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmo-

wania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do in-

nych (Dz. U. Nr 26 z 2004 r., poz. 232 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 

2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w po-

stępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu 

i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1942); Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 

roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzu-

pełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimna-

zjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok 

szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności; Zarządzenia Nr 

10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 

5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czyn-

ności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gim-

nazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogól-

nokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego 

szczegółowe terminy dokonywania tych czynności oraz Art. 4, 14, 36 i 37 Statutu Gimnazjum Kato-

lickiego im. Jana Pawła II w Gdyni. 
 

§ 2 

Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II w Gdyni na rok szkolny 2016/2017 planuje otwarcie czterech 

oddziałów klas pierwszych. W zależności od stopnia zainteresowania kandydatów zostaną utworzone 

oddziały ogólne oraz oddziały ze zwiększoną liczbą godzin matematyki, matematyki z językiem an-



gielskim oraz matematyki z informatyką. Kandydaci wskazują drugi preferowany język obcy nowo-

żytny. Do każdego oddziału zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w 

procesie rekrutacyjnym. Przydział do oddziałów i grup językowych nastąpi na podstawie pozycji kan-

dydata na liście rankingowej.  
 

§ 3 

Kandydat wypełnia formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie internetowej szkoły). Po wysłaniu 

formularza, kandydat otrzymuje, na adres e-mail podany przez siebie w formularzu, wiadomość po-

twierdzającą zgłoszenie wraz z kodem rekrutacyjnym. Następnie wypełnia zgłoszenie kandydata po-

dając kod rekrutacyjny i drukuje zgłoszenie kandydata oraz kompletuje dokumentację: 

- wypełnione elektronicznie i wydrukowane zgłoszenie kandydata, 

- 1 zdjęcie legitymacyjne, 

- odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia), 

- świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej, 

- poświadczony przez szkołę podstawową odpis ocen śródrocznych klasy VI, 

- pisemne opinie ks. proboszcza oraz katechety. 

Po skompletowaniu dokumentacji, kandydaci kontaktują się z Sekretariatem Szkoły, który wyznacza 

termin rozmowy kandydata i jego prawnych opiekunów z przedstawicielem komisji rekrutacyjnej. 

Podczas spotkania kandydat przedstawia pisemne opinie ks. proboszcza oraz katechety.  

Sekretariat przyjmuje dokumenty od czwartku 10 marca 2016 roku w godzinach 800-1600.  

§ 4 

 

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskie-

go i Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, organizowanych przez Pomorskiego Kuratora 

Oświaty, Konkursu Biblijnego oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których pro-

gram obejmuje w całości lub poszerza treści Podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do gimnazjum bez względu na kryteria ustalone dla pozostałych uczniów.  

§ 5 

Kandydaci otrzymują punkty za:  

 oceny uzyskane z wybranych przedmiotów,  

 inne szczególne osiągnięcia, udokumentowane i wyszczególnione w arkuszu rekruta-

cyjnym. 

 

W procesie rekrutacji do Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II pod uwagę brane są oceny z na-

stępujących przedmiotów: religia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i społe-

czeństwo, przyroda, zajęcia komputerowe. 

§ 6  



 

Laureaci konkursu Jan Paweł II – Wielkie Tematy, organizowanego przez Zespół Szkół Katolickich 

im. Jana Pawła II w Gdyni, otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji: 

 za zajęcie pierwszego miejsca – 5 pkt. 

 za zajęcie drugiego miejsca – 3 pkt. 

 za zajęcie trzeciego miejsca – 2 pkt. 

 za otrzymanie wyróżnienia – 1 pkt. 

.  

§ 7 

Wypowiedź pisemna kandydatów odbędzie się w sobotę 21 maja 2016 roku o godz. 900. Zakres wy-

magań obejmuje treści programowe nauki religii w szkole podstawowej oraz fragmentów bulli  

papieża Franciszka, Misericordiae vultus. Publikację kandydaci otrzymają w momencie złożenia do-

kumentacji w sekretariacie. W sobotę 21 maja 2016 roku kandydaci gromadzą się w górnym kościele 

Parafii pw. św. Andrzeja Boboli o godz. 830. Kandydaci bezwzględnie powinni posiadać legitymację 

szkolną lub inny dowód tożsamości. 

 

§ 8 

Wyniki wypowiedzi pisemnej zostaną podane na szkolnej tablicy ogłoszeń w poniedziałek 6 czerwca 

2016 roku o godz. 1700. Kandydaci, którzy odbyli wypowiedź pisemną i zostaną zakwalifikowani do 

dalszego postępowania rekrutacyjnego (znajdą się na liście rankingowej), wraz z rodzicami biorą 

udział w spotkaniu z Zarządem Szkoły w czwartek 9 czerwca 2016 roku o godz. 1700. 

 

 

 

 


