
 

 
 

  

 

 

 W tym roku po raz dziesiąty nabór do gimnazjów w Zielonej Górze zostanie 

przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu, który został opracowany 

przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe. Zadaniem systemu jest 

zebranie danych o kandydatach do gimnazjów w centralnej bazie danych a następnie 

ich przydział, na podstawie złożonych deklaracji oraz osiągnięć edukacyjnych, do 

odpowiedniej szkoły. 

 
 

Szóstoklasisto! 
 

W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i dalszą naukę kontynuować 

będziesz w gimnazjum, do którego nabór odbywać się będzie metodą elektroniczną 

[ZAŁĄCZNIK NR 4]. Zapoznaj się z terminami i wskazówkami, które ułatwią Tobie 

złożenie dokumentów [ZAŁĄCZNIK NR 5]. 

 

1. Jeżeli chcesz zostać uczniem gimnazjum obwodowego, to pamiętaj, aby w terminie: 

od 4 maja do 8 czerwca 2015 roku do godz. 15:00 złożyć zgłoszenie  

o przyjęcie do publicznego  gimnazjum [ZAŁĄCZNIK NR 1]  w swoim gimnazjum 

obwodowym. Jako kandydat z obwodu nie podlegasz postępowaniu rekrutacyjnemu 

 i stajesz się uczniem gimnazjum obwodowego na podstawie złożonego w terminie 

zgłoszenia.  

 

2. Jeżeli chcesz zostać uczniem gimnazjum poza obwodowego, to składasz wniosek 

o przyjęcie do publicznego gimnazjum [ZAŁĄCZNIK NR 2] w terminie: od 4 maja do  

8 czerwca 2015 roku do godz. 15:00. Pamiętaj, iż w składanym wniosku masz 

możliwość wyboru nie więcej niż trzech gimnazjów. Zaznacz je we wniosku, zgodnie  

z preferencjami od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej 

preferowanego (trzecie miejsce).Wypełniony wniosek należy złożyć w gimnazjum 

pierwszego wyboru.  

 

Do wniosku o przyjęcie do publicznego gimnazjum musisz dostarczyć:  

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach 

sprawdzianu (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) 

• 2 zdjęcia legitymacyjne, 



 

 
 

  

 

 

oraz odpowiednio 

 

• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponad wojewódzkim, 

• kartę zdrowia,  

• opinie, orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Ważne 

 

Od 8 czerwca do 30 czerwca 2015 roku – odbywać się będą próby sprawności fizycznej 

do publicznych gimnazjów sportowych i oddziałów sportowych w publicznych 

gimnazjach ogólnodostępnych. 

 
Jeżeli chcesz zostać uczniem oddziału sportowego w gimnazjum sportowym lub 

oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym, zapoznaj się z wzorem deklaracji 

[ZAŁĄCZNIK NR 9] stanowiącej załącznik do wniosku.  

 

Pamiętaj zatem, że deklarację należy wypełnić i dołączyć do wniosku składanego do 

gimnazjum pierwszego wyboru !!! 

 

Jeżeli nie zostałeś przyjęty do żadnego gimnazjum, które wskazałeś we wniosku, 

ze względu na zbyt małą liczbę punktów wynikającą z obowiązujących kryteriów przyjęć 

do gimnazjów, zostajesz automatycznie przyjęty do gimnazjum obwodowego.  

 

Pamiętaj, aby do dnia 6 lipca 2015 roku do godz. 12.00 potwierdzić wolę nauki  

w gimnazjum, do którego zostałeś zakwalifikowany.  Jeżeli kandydat lub jego rodzic nie 

potwierdzi w wyznaczonym terminie woli nauki, będzie to jednoznaczne z rezygnacją  

z miejsca w tej szkole. Wówczas kandydat zostanie automatyczne wpisany na listę 

uczniów gimnazjum obwodowego. 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

Na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/gimnazjum/nabor/ 

znajdują się informację o gimnazjach biorących udział w systemie „NABÓR 2015” oraz 

dokumenty do elektronicznego wypełnienia, a następnie wydrukowania i zaniesienia do 

szkoły, czyli: 

 formularz zgłoszenia o przyjęcie do publicznego gimnazjum - dotyczy gimnazjum 

obwodowego, 

 formularz wniosku o przyjęcie do publicznego gimnazjum poza obwodowego. 

Dokumenty te znajdują się również na stronie Miasta Zielona Góra:  

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/Nauka_i_oswiata/ 

oraz będzie można je pobrać w szkołach podstawowych i w każdym gimnazjum 

biorącym udział w systemie „NABÓR 2015”. 

 

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów kandydata do gimnazjum 

 

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata nieprzyjętego do gimnazjum mogą zwrócić się 

ciągu 7 dni, od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i  listy kandydatów nieprzyjętych, do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Tryb odwołania określają 

odrębne przepisy . 

 

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/Nauka_i_oswiata/

