
Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez  

Gminę Olsztyn  na rok szkolnych 2016/2017  

(harmonogram czynności został określony Zarządzeniem nr 18/2016 

Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2016 r., załącznik nr 1) 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków  

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, z 

uwzględnieniem czynności wymienionej  

w lp. 2 (poniżej) 

5 maja-22 czerwca 

 2016 r. 

25 – 26 lipca 2016 r. 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum 

mistrzostwa sportowego, gimnazjum 

ogólnodostępnego z oddziałem sportowym, 

gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem 

dwujęzycznym wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

5 -20 maja 

2016 r. 

  

3. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  

w gimnazjum mistrzostwa sportowego, 

gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem 

sportowym 
23 – 31 maja 

2016 r. 

do 28 lipca 2016 r. 

4. 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 

językowych w gimnazjum ogólnodostępnym  

z oddziałem dwujęzycznym 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej 
do 15 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu 

predyspozycji językowych 

7. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  

do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu 

24–28 czerwca 2016 r. ------------------------ 

  

8. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do gimnazjum  

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

do 30 czerwca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. 



 

9. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

15 lipca 2016 r. 18 sierpnia 2016 r. 

10. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 i oryginału zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone  

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  

do gimnazjum 

do 20 lipca 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. 

11. 

  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

do gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych 

miejsc 

  

 22 lipca 2016 r. 

  

do 31 siepania 

2016 r. 


