
 

 

Lp. Etapy rekrutacji Termin Uwagi 

Postępowanie rekrutacyjne: 

1. 

 

Składanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie                    

do Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach wraz                           

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 

od 01.06.2016 r. 

 

do 22.06.2016 r. 

do godz. 12:00  

2. 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia  szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku 

sprawdzianu. 

od 24.06.2016 r. 

 

do 28.06.2016 r. 

do godz. 12:00 

Dotyczy kandydatów 

spoza obwodu. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków               

i dokumentów złożonych przez kandydata. 

od 29.06.2016 r. 

 

do 01.07.2016 r.  

4. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                 

i niezakwalifikowanych do Gimnazjum Nr 5                     

w Skierniewicach. 

06.07.2016 r.  

do godz. 12:00 

 

 

 

5. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia 

nauki w Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach poprzez 

dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wyniku 

sprawdzianu. 

od 06.07.2016 r. 

od godz. 12:00 

 

do 08.07.2016 r. 

do godz. 12:00 

Dotyczy kandydatów 

spoza obwodu. 

6. 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum Nr 5 

w Skierniewicach poprzez przedłożenie do wglądu 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczeń o wyniku 

sprawdzianu. 

od 06.07.2016 r. 

od. godz. 12:00 

 

do 08.07.2016 r. 

do godz. 12:00 

Dotyczy kandydatów  

z obwodu. 

7. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                            

i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 5                                      

w Skierniewicach. 

11.07.2016 r. 

do godz. 12:00 

 

 

 



Postępowanie uzupełniające: 

1. 

 

Składanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie                    

do Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach wraz                           

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 

od 11.07.2016 r. 

od godz. 12:00 

 

do 13.07.2016 r. 

  

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków               

i dokumentów złożonych przez kandydata. 

od 15.07.2016 r. 

 

do 18.07.2016 r.  

3. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                 

i niezakwalifikowanych do Gimnazjum Nr 5                     

w Skierniewicach. 

08.08.2016 r.  

do godz. 12:00  

4. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia 

nauki w Gimnazjum Nr 5 w Skierniewicach poprzez 

dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wyniku 

sprawdzianu. 

od 08.08.2016 r. 

od godz. 12:00 

 

do 10.08.2016 r. 

do godz. 15:00  

5. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                            

i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 5                                      

w Skierniewicach. 

11.08.2016 r. 

do godz. 12:00  

Procedura odwoławcza: 

1. 

 
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić                        

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

od 11.07.2016 r.  

od godz. 12:00 

 

do 31.08.2016 r.  

 
 

 
 

Lp. Rodzaj spotkania Termin Uwagi 

1. Dzień Otwartych Drzwi. 

02.04.2016 r. 

od godz. 9:00 

do godz. 13:00  

2. Zebranie z rodzicami kandydatów do klas pierwszych. 

20.05.2016 r. 

godz. 17:00 

 

 

Aula LO im. B. Prusa 

 


