ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO GIMNAZJUM NR 6 W ELBLĄGU
1. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest ukończenie przez niego szkoły
podstawowej, co potwierdzone jest świadectwem ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeniem OKE o wynikach sprawdzianu.
2. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 6 w Elblągu przyjmuje:
a) z urzędu – absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum
nr 6.
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 6 w przypadku, gdy szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
3. Wymagane dokumenty:
a) zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum – w przypadku ucznia zamieszkałego
w obwodzie gimnazjum lub wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
gimnazjum – w przypadku kandydata zamieszkałego poza obwodem i kandydata do
klasy sportowej,
b) 2 aktualne fotografie legitymacyjne,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
d) zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.
4. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor gimnazjum powołuje Komisję Rekrutacyjną
Gimnazjum nr 6 w Elblągu.
5. Kryteria rekrutacji:
1) Kandydaci będący laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez Wojewódzkiego Kuratora Oświaty,
są przyjmowani w pierwszej kolejności, o ile spełniają warunki określone w punkcie
1.
2) Kandydaci do klasy sportowej przyjmowani są po spełnieniu następujących wymagań:
a) spełnienie wymagań ujętych w punkcie 1,
b) zaliczenie próby sprawności fizycznej ustalonej przez komisję rekrutacyjną, lub
przedstawienie opinii trenera instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, który
takie próby przeprowadził,
c) posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłka ręczna/piłka
nożna/pływanie, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 i 23 rokiem życia (Oryginał,
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §
1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
d) wyrażenie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego.
e) jeżeli liczba kandydatów do klasy sportowej jest większa od liczby miejsc,
o przyjęciu absolwenta decyduje wynik próby sprawności fizycznej.

3) Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy
pierwszej:
a) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal
dysponuje wolnymi miejscami,
b) na podstawie następujących kryteriów:
I. liczby punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzonym w
ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach testu;
Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne wyniki
sprawdzianu:
od 40 do 38 – 10 pkt.
od 37 do 36 – 9 pkt.
od 35 do 34 – 8 pkt.
od 33 do 32 – 7 pkt.
od 31 do 30 – 6 pkt.
od 29 do 28 – 5 pkt.
od 27 do 26 – 4 pkt.
od 25 od 24 – 3 pkt.
od 23 do 21 – 2 pkt.
20 i mniej – 0 pkt.
II.

oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języka obcego
uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne oceny
szkolne:
 ocena celująca - 6 pkt.
 ocena bardzo dobra - 5 pkt.
 ocena dobra - 4 pkt.
 ocena dostateczna - 3 pkt.
 ocena dopuszczająca - 2 pkt.

III.

uzyskana ocena z zachowania;
Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne oceny
zachowania:





IV.

ocena wzorowa - 6 pkt.
ocena bardzo dobra - 5 pkt.
ocena dobra - 4 pkt.
naganna ocena – wykluczenie z rekrutacji.

kryteria dodatkowe;
 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 6 pkt.
 osiągnięcia uzyskane w konkursach organizowanych przez
kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim na podstawie
zaświadczenia lub osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu
powiatowym, na podstawie wpisu na świadectwie.
- za pierwsze miejsce lub tytuł laureata – 10 pkt.
- za drugie miejsce lub tytuł finalisty – 8 pkt.
- za trzecie miejsce lub wyróżnienie – 6 pkt.

 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu, na podstawie
wpisu na świadectwie – 6 pkt.
6. Złożenie oryginału świadectwa oraz pozostałych dokumentów w terminie rekrutacji jest
potwierdzeniem wyboru Gimnazjum nr 6 przez kandydata i podstawą do umieszczenia go
na liście przyjętych uczniów.
7. Terminarz rekrutacji.

1.

Składanie zgłoszeń i wniosków przez absolwentów
szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem.
Kandydaci do klasy sportowej także – zaświadczenia
od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych
do uprawiania piłki ręcznej/piłki nożnej /pływania oraz
pisemnej zgody rodziców.

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
dla kandydatów zgłaszających się do klasy sportowej.
piłki ręcznej/piłki nożnej/pływania.

3.

Dostarczenie przez kandydata kopii lub oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

4.

5.

6.

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły.
Złożenie przez kandydata oświadczenia woli podjęcia
nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE
o wynikach sprawdzianu.
Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do gimnazjum.

od 3 marca (poniedziałek)
do 16 maja (piątek) 2014 r.

od 10 marca (poniedziałek)
do 6 czerwca (piątek) 2014 r.
do 1 lipca (wtorek) 2014 r.
do godz. 14.00
do 3 lipca (czwartek) 2014 r.
do godz. 14.00
do 7 lipca (poniedziałek) 2014 r.
do godz.10.00
do 7 lipca (poniedziałek) 2014 r.
do godz. 14.00
od 25 (poniedziałek) do 28

7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, jeśli szkoła
będzie dysponowała wolnymi miejscami.

sierpnia (czwartek) 2014 r.
do godz.14.00

8.

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klas
pierwszych gimnazjum w wyniku postępowania
uzupełniającego.

do 29 sierpnia 2014 r. (piątek)
do godz. 14:00

