REGULAMIN
PRZYJMOWANIA DO
PUBLICZNEGO
GIMNAZJUM NR 3 W
GRAJEWIE UCZNIÓW
SPOZA OBWODU
SZKOŁY

[obowiązuje od 2 marca 2015 r.]

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
NR 3 W GRAJEWIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3
W GRAJEWIEUCZNIÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

Podstawa prawna
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Zgodę na przyjęcie ucznia spoza obwodu wydaje dyrektor szkoły. Zgoda ta
może być wydana tylko w przypadku , gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami.
2. Uczeń mieszkający poza obwodem szkoły może zostać przyjęty do
Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Biebrzańskiego Parku po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica. Laureat lub finalista
konkursu przedmiotowego zostaje przyjęty bez konieczności postępowania
rekrutacyjnego
3. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Gimnazjum na kolejny rok
szkolny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Zespołu.
4. Komisja rekrutacyjna, jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
rozpatruje wnioski kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w
oparciu o następujące kryterium: sumaryczna liczba punktów rekrutacyjnych.
5 . Sumaryczna liczba punktów rekrutacyjnych (maksymalnie: 93 pkt .) jest
sumą niżej wymienionych składników:
1) wyniki uzyskane ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły
podstawowej (maksymalnie 40 pkt. w sumie z obu części sprawdzianu);
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Liczba punktów uzyskany
za wynik procentowy z I i
II części sprawdzianu
20p.
15p.
10p.
8p.
5p.
0p.

Wynik procentowy
mieszczący się w przedziale
100%
84%
69%
59%
49%
29%

- 85%
- 70%
- 60%
- 50%
- 30%
- 0%

2) suma punktów za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia
szóstej klasy szkoły podstawowej (maksymalnie: 42 pkt):
a) język polski:
ocena końcowa x 2
(maksymalnie: 12 pkt)
b) matematyka:
ocena końcowa x 2
(maksymalnie: 12 pkt)
c) historia:
ocena końcowa x 1
(maksymalnie: 6 pkt)
d) obowiązkowy język obcy nowożytny:
ocena końcowa x 1
(maksymalnie: 6 pkt)
e) przyroda:
ocena końcowa x 1
(maksymalnie: 6 pkt);
3) punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia
klasy szóstej szkoły podstawowej (maksymalnie: 4 pkt):
a) wzorowe:
4 pkt
b) bardzo dobre:
3 pkt
c) dobre:
2 pkt
d) pozostałe oceny:
0 pkt;
4) punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie szóstej
(maksymalnie: 4 pkt):
a) świadectwo z wyróżnieniem:
4 pkt
b) świadectwo „zwykłe”:
0 pkt.
c) za szczególne osiągnięcia ujęte na świadectwie ( maksymalnie 3p.):
Za co najmniej 3 osiągnięcia – 3p.
Za co najmniej 2 osiągnięcia – 2p.
Za co najmniej 1 osiągnięcie – 1p.
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6.Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane także pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7.Dyrektor może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia , który na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej otrzymał ocenę zachowania nieodpowiednią lub
naganną , bez względu na sumę punktów za oceny i sprawdzian , jaką uczeń
uzyskał.
8. Dyrektor zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii o uczniu ubiegającym się
o przyjęcie do gimnazjum w szkole , do której uczeń uczęszczał.
9. Uczeń spoza obwodu szkoły ubiegający się o przyjęcie do Publicznego
Gimnazjum nr 3 powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
WNIOSEK o przyjęcie
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( wykaz ocen z ostatniego
semestru , jeżeli dokumenty do szkoły są składane w ciągu trwania zajęć
lekcyjnych )
Dwie fotografie .
Świadectwa, dyplomy lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia .
10. Rodzice uczniów, którzy z urzędu przechodzą do Publicznego Gimnazjum
nr 3 w Grajewie , wypełniają KARTĘ UCZNIA i przekazują ją do sekretariatu
gimnazjum.
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11.

Wzór

KARTY UCZNIA

jest wewnętrznym dokumentem szkoły,

opracowywanym na potrzeby sekretariatu.
12. Decyzję o zapisaniu ucznia do konkretnej klasy wydaje dyrektor szkoły,
biorąc pod uwagę stan liczebny poszczególnych oddziałów oraz liczebność grup
ze względu na płeć.
13. Dyrektor ma prawo w ciągu roku szkolnego przenieść ucznia z jednej klasy
do drugiej na uzasadniony wniosek rodziców lub wniosek Rady Pedagogicznej.
14. Podczas przyjmowania ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego ,
w tym także do klasy II i III obowiązują zasady zapisane w tym regulaminie,
z tym że bierze się pod uwagę oceny z ostatniego świadectwa promocyjnego , tj.
z klasy I lub odpowiednio klasy II gimnazjum.
15. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia do klasy II i III gimnazjum ucznia
zamieszkałego poza obwodem szkoły ,jeśli różnice w

realizacji podstawy

programowej są znaczne i mogą w dużym stopniu utrudnić uczniowi opanowanie
treści programowych .
16. Lista uczniów przyjętych do I klasy gimnazjum jest wywieszana na szkolnej
tablicy ogłoszeń zgodnie z terminem określonym co roku przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty. Lista uczniów z podziałem na poszczególne klasy jest
wywieszana w dniu lub na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
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