REGULAMIN NABORU UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W GIMNAZJUM nr 3
IM. POLSKICH NOBLISTÓW
W SWARZĘDZU
Rejon Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu obejmuje młodzież zamieszkałą
w Swarzędzu na os. Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców, Zygmunta III Wazy
i ul. Gryniów, Cicha, Cmentarna, Cybińska, Kobylnicka, Słowackiego, Zwycięstwa, Żytnia
oraz miejscowości: Bogucin, Gruszczyn, Janikowo, Karłowice, Kobylnica, Uzarzewo, Wierzenica,
Wierzonka;
2. Za zgodą dyrektora do klasy I mogą być przyjęci uczniowie spoza rejonu szkoły.
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 3 jest większa niż
liczba wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, kandydatów przyjmuje się sumując punkty uzyskane na
podstawie następujących kryteriów :
a) punkty za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych (matematyka, język polski, historia, przyroda) na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( maksymalnie po 10 punktów za każdy przedmiot):
 ocena cel – 10 pkt.
 ocena bdb – 8 pkt.
 ocena db – 6 pkt.
 ocena dst – 4 pkt.
 ocena dp – 2 pkt.)
b) punkty za osiągnięcia w różnych konkursach i olimpiadach na terenie gminy ( po 5 punktów za zajęcie I
miejsca),
c) punkty za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości, lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku
przedmiotowego) przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od w/w kryteriów.
3. W celu ustalenia składu osobowego poszczególnych oddziałów dyrektor Gimnazjum nr 3 powołuje do 15
marca spośród członków Rady Pedagogicznej „komisję ds. naboru uczniów do klas pierwszych”
zwaną dalej komisją. Przewodniczącym komisji jest wicedyrektor.
4. Komisja ustalając skład osobowy oddziałów kieruje się trzema podstawowymi zasadami:
a) liczba dziewcząt i chłopców w poszczególnych oddziałach powinna być zbliżona,
b) oddziały muszą reprezentować względnie równy poziom dydaktyczny,
c) ze względu na konieczność dojazdów – klasy tworzy się tak, aby umożliwić uczniom swobodny dojazd
do szkoły.
5. Komisja pozostawia sobie swobodę w doborze uczniów do poszczególnych oddziałów.
6. Tworząc poszczególne oddziały komisja kieruje się zasadą umożliwienia kontynuowania nauki języka
obcego ze szkoły podstawowej.
7. Skład personalny nowo powstałych oddziałów jest do wglądu od 10 sierpnia w sekretariacie szkoły.
8. Ewentualne podanie w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału rodzice kierują na ręce dyrektora w
terminie do 25 sierpnia. Podanie ma formę pisemną, zawiera rzeczowe uzasadnienie prośby oraz podpisy
obojga rodziców. Najpóźniej do 15 września podjęta zostanie decyzja dyrektora. Decyzja ta jest ostateczna.
9. W przypadku tworzenia klasy z poszerzoną liczbą godzin języka obcego obowiązują uczniów oceny
celujące i bardzo dobre z jednego języka obcego oraz test wiedzy i umiejętności z danego języka
przeprowadzony do 30 czerwca.
10. Oddziały usportowione i oddziały sportowe mogą być tworzone po wcześniejszej decyzji dyrektora
Gimnazjum nr 3 . Nabór do tych klas przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego na podstawie
ocen z tego przedmiotu i testu sprawnościowego, który przeprowadzony jest do 30 czerwca.
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