
Zarządzenie Nr 5 / 2014 
 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamienili 
z dnia 28 lutego 2014 roku 

 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do 
klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Zamieniu 

 
 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. z późniejszymi zmianami)1, oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 
r. póz. 7) oraz zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 5 z dnia 10 
lutego 2014 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów 
składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015. 
 
Ogłaszam zasady naboru uczniów do klas I na rok szkolny 2014/15 do klas I 
gimnazjum przyjmowani będą: 
 
1. Na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych: 

absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum, tj. we 
wsiach: Zamienię, Podrudzie, Józefów, Maliszew, Grębiszew - ogłoszenie 
listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 
danego gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy 
pierwszej 20 maja 2014 r. 
 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów): 
absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum, w 
przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami. 
 
 
 
 
 
 

1 Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. 
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 
622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 
941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 



Przyjmowanie uczniów odbywać się będzie na podstawie: 
 
1. Zgłoszenia lub wniosek rodzica (prawnego opiekuna) skierowanego do 

Dyrektora gimnazjum złożonego od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. 
 

2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach 
sprawdzianu złożonych do 2 lipca 2014 r. - godz. 15.00 składanie świadectw 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu zewnętrznego przez wszystkich uczniów; 
 
 

Dokumenty należy składać, przestrzegając podanych terminów,  
w sekretariacie szkoły w godz. od   900 do 1500. 
 

Złożenie podania oraz świadectw i zaświadczeń oznaczać będzie 
potwierdzenie woli podjęcia nauki w Publicznym Gimnazjum w Zamieniu. 

 
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi 

4 lipca 2014 r. - do godziny 1400. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć, podręczników, przyborów 
szkolnych będą przekazywane przez wychowawców, nauczycieli przedmiotów 
w pierwszych dniach września 2014 r. Między uczniami przyszłych klas I i II 
zorganizowana będzie giełda podręczników. W związku z tym proponuje się 
rodzicom wstrzymanie z zakupem podręczników do rozpoczęcia roku 
szkolnego. 

 
Zamienię, 28.02.2014 r. 

 
 
 
 

DYREKTOR  

mgr Ewa Szaniawska 

 


