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 ZAŁĄCZNIK NR 1  
 DO ZASAD REKRUTACJI UCZNIÓW DO  
 GIMNAZJUM NR 132 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16  
 

 
TERMINARZ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

GIMNAZJUM NR 132 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI: 
 

Powołanie przez Dyrektora Gimnazjum Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej. 

marzec 2015 r. 

Zebranie informacyjne dla rodziców i uczniów, 
kandydatów do klas pierwszych 

24 marca 2015 r. (wtorek)  
godz. 18.15 

Składanie podań i innych dokumentów określonych  
w Statucie Szkoły o przyjęcie ucznia do Gimnazjum  
(w tym orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  
i niepełnosprawności) 

Kandydaci: 

 

 

ją i drukują wniosek/zgłoszenie, 

 
/opiekunów prawnych wniosek/zgłoszenie, składają  
w gimnazjum pierwszego wyboru. 

Kandydaci, niebędący uczniami szkół podstawowych 
prowadzonych przez m.st. Warszawę, samodzielnie 
zakładają konta w systemie 

od 13 kwietnia  
do 8 maja 2015 r. 

Sekretariat czynny jest  
w godz. 8.00-16.00 

Lista uczniów klas VI szkół podstawowych 
zamieszkałych w obwodzie gimnazjum  

do 27 maja 2015 r. 

Możliwość dokonania zmiany wyboru preferowanej 
szkoły oraz kolejności grup rekrutacyjnych. 

W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy: 

rodziców/opiekunów prawnych pismo z prośbą  
o anulowanie wniosku/zgłoszenia w gimnazjum 
pierwszego wyboru (anulowany wniosek/zgłoszenie 
można edytować) 

grup lub dodać/usunąć grupy rekrutacyjne) 

siebie i rodziców/opiekunów prawnych złożyć  
w gimnazjum pierwszego wyboru 

22 – 24 czerwca 2015 r. 

do godz. 16.00 
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Kandydat ze szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. 
Warszawę, sprawdza poprawność wprowadzonych przez 
szkołę podstawową do systemu ocen ze świadectwa, 
wyniku sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji  
o innych osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia 
błędów, informuje szkołę podstawową, która dokona 
korekty. 

Błędy zauważone po 26 czerwca po godz. 9ºº należy 
zgłaszać w gimnazjum pierwszego wyboru. 

do 26 czerwca 2015 r. 
do godz. 9.00 

Kandydat niebędący uczniem szkoły podstawowej 
prowadzonej przez m.st. Warszawę wprowadza 
samodzielnie do systemu swoje oceny ze świadectwa, 
wynik sprawdzianu zewnętrznego oraz informacje o innych 
osiągnięciach. 

od 26 czerwca od godz. 9.00  

do 1 lipca do godz.12.00 

Potwierdzanie ocen i osiągnięć w szkole pierwszego 
wyboru poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, dokumentów świadczących o osiągnięciach 
ucznia 

Kandydat, który złożył zgłoszenie składa w gimnazjum 
oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach 
sprawdzianu zewnętrznego. 

Kandydat, który złożył wniosek składa w szkole 
pierwszego wyboru kserokopie świadectwa, wyniku 
sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz 
przedstawia oryginały do wglądu. 

Kandydat sprawdza w systemie poprawność 
wprowadzonych danych i status swojego 
wniosku/zgłoszenia, a w przypadku stwierdzenia błędu 
zgłasza go w gimnazjum pierwszego wyboru. 

od 26 czerwca od godz. 9.00 
do 1 lipca do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych 

Kandydat sprawdza w systemie lub na listach 
wywieszonych w szkołach, gdzie ZOSTAŁ 
ZAKWALIFIKOWANY do przyjęcia. 

6 lipca 2015 r. godz. 13.00 

Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do 
gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów 
wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów, 
którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie). 

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. 
niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat 
nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum. 

do 7 lipca 2015 r. do godz. 
15.00 

Kandydat sprawdza w systemie lub na listach 
wywieszonych w szkołach, gdzie ZOSTAŁ PRZYJĘTY. 

8 lipca godz. 14.00 
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Uruchomienie procedury odwoławczej.  
W terminie 7 dni od dnia opublikowania  listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych rodzic  może wystąpić do  
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

od 8 lipca po wywieszeniu 
list przyjętych 

Postępowanie uzupełniające (w przypadku gdy 
Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami) Rekrutacja 
uzupełniająca prowadzona jest w gimnazjach, które 
dysponują wolnymi miejscami na zasadach określonych w 
statutach gimnazjów (Informacja o wolnych miejscach w 
systemie). 

od 8 lipca po wywieszeniu 
list przyjętych  

do 28 sierpnia  

Ogłoszenie list uczniów klas pierwszych 28 sierpnia godz. 15.00 

 


