
Zarządzenie Nr 72/2010 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 15 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów 
do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012. 

 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w 

sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) 

 
Część I 

Informacje ogólne 
 

§1 
 

1. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia 
pozaszkolnego, umoŜliwiaj ących realizację obowiązku nauki opublikowane są na stronie 
internetowej Kuratorium O światy we Wrocławiu, pod adresem: 
www.kuratorium.wroclaw.pl . 
 
2. Szczegółowe zasady rekrutacji ustalają szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne, 
powołane przez dyrektorów, uwzględniając postanowienia niniejszego zarządzenia. 
 
3. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach jednostki 
samorządu terytorialnego mogą stosować elektroniczny system naboru respektujący zasady 
ustalone w niniejszym zarządzeniu oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 
 
4. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których będzie 
przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować 
o tym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do końca lutego 2011 r. 
 

Część II 
REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW  

 
§2 
 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjów: 
 
a) Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 1 do 30 marca 2011 r. 
 
b) Przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do 
oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas 
sportowych: od 14 do 25 marca 2011 r. 
 
c) Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: od 22 do 24 czerwca 
2011r. 
 
d) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum: do 1 lipca 2011 r 



e) Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złoŜenie oryginałów świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz 
innych wymaganych dokumentów: do 5 lipca 2011 r. 
 
f) Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum: do 6 lipca 2011 r. 
 
2. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę 
lub innego naleŜącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę regulują zapisy §5 
rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 
 
3. Konkursem organizowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (spełniającym warunki 
określone w § 5 ust. 6 rozporządzenia), którego laureaci przyjmowani są do gimnazjum 
ogólnodostępnego niezaleŜnie od kryteriów zawartych w jego statucie, jest Konkurs 
Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek”. 


