
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 5 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 10 lutego 2014 r. 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do 
publicznych gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 

 
 

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia  
17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1. Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do gimnazjów publicznych na terenie 
województwa mazowieckiego na rok szkolny 2014/2015: 

1) ogłoszenie listy uczniów klas szóstych szkół podstawowych zamieszkałych  
w obwodzie danego gimnazjum publicznego, którzy zostaną przyjęci z urzędu do 
klasy pierwszej, powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed zakończeniem 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych  
w gimnazjach publicznych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną 
przeprowadza się w dniach: 12 - 17 maja 2014 r.;  

3) próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych według dodatkowych wymagań 
wobec kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego określonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną 
przeprowadza się w dniach: 19 - 24 maja 2014 r.;  

4) ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz wyników sprawności 
fizycznej powinno nastąpić trzeciego dnia (licząc dni robocze) od daty ich 
przeprowadzenia – do godziny 16.00; 

5) składanie wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie 
do gimnazjum dokonuje się: 

a) od 15 kwietnia do 9 maja 2014 r. w gimnazjach objętych rekrutacją 
elektroniczną, 

b) od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. w pozostałych gimnazjach; 
6) od 23 czerwca do 25 czerwca 2014 r. do godz. 16.00 kandydaci do gimnazjów 

objętych rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły; 
7) do 2 lipca 2014 r. – do godziny 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego 
przez wszystkich uczniów; 

8) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych: 
a) 9 lipca 2014 r. – do godziny 14.00 w gimnazjach objętych rekrutacją 

elektroniczną, 
b) 4 lipca 2014 r. – do godziny 14.00 w pozostałych gimnazjach. 

 
§ 2. Dyrektor szkoły określa datę i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych oraz datę i godzinę próby sprawności fizycznej w danym gimnazjum  
i do dnia 28 lutego 2014 r. podaje do wiadomości kandydatom. Termin ten nie dotyczy 
gimnazjów nowo tworzonych. 
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§ 3. Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień 
kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy 
składania tych wyników określa statut szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. 

 
§ 4. Absolwenci szkoły podstawowej są przyjmowani do gimnazjum na podstawie 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 

 
§ 5. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym, w uzasadnionych 

jednostkowych przypadkach, może przedłużyć termin składania wniosków. 
 
§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów gimnazjów do przeprowadzenia rekrutacji do klas   

pierwszych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty 

w Warszawie i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
 
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ogólnego 

Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

       . Mazowiecki Kurator Oświaty 

     / - / 

     mgr inż. Karol SEMIK 

 
 


