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Warszawa, dn. 12 lutego 2016 r.
KOG.537.1.2016.BBO

Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
woj. mazowieckiego 

dotyczy: harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do  klas 
pierwszych gimnazjów publicznych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 
2016/2017

Szanowni Państwo,

w związku ze  zgłoszonymi wątpliwościami  do harmonogramu czynności w  postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych publicznych gimnazjów na 
rok szkolny 2016/2017, wyjaśniam, że ww. harmonogram czynności jest sporządzony  na 
postawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 
2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942). 

W przywoływanym harmonogramie  obligatoryjnie muszą być  uwzględnione terminy 
wynikające z art. 20t ust. 7 i 20zc ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

Ponadto  informuję, że w zmieniającym zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, 
terminy zawarte w załączniku nr 2 nie kolidują z terminami obchodów  „Światowych  Dni 
Młodzieży”,  które odbędą się w dniach 26-31.07.2016 r. w Krakowie.

Przypominam, że   przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa 
w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty, przeprowadzenie 
sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 20i ust. 1 ww. ustawy, 
w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 
7b ust. 1c ustawy  (określonych w załączniku nr 2 Zarządzenia Mazowieckiego 
Kuratora w sprawie harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 
2016/2017), jest obowiązkowe dla tych uczniów, którzy  nie przystąpili do nich w maju.
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Pragnę dodać, że czynności, które przypadają na tydzień bezpośrednio 
poprzedzający to wydarzenie, uczniowie nie muszą dokonywać poprzez osobistą 
obecność w szkole. 

W załączeniu uzasadnienie do cyt. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych 
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań 
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Z poważaniem  
 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/ 

Dorota Sokołowska


