Zasady przyjmowania kandydatów – absolwentów szkół podstawowych
do Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu
(wyciąg ze Statutu Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu)
1. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum
przyjmowani są do szkoły z urzędu na podstawie złożonego
podania/zgłoszenia.
2. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są do szkoły na podstawie
złożonego do szkoły podania/wniosku i decyzji Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej, powołanej przez Dyrektora.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyznaje kandydatom na podstawie
przedstawionych dokumentów określoną liczbę punktów – maksymalnie
100.
4. Kandydat uzyskuje punkty za:
• sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej – maksymalnie 40 punktów,
• oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, język
obcy, historia, matematyka, przyroda – wg skali:
Ocena
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający

Punkty
8
6
4
2
1

– maksymalnie 40 punktów,
• świadectwo z wyróżnieniem – 10 punktów,
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie (np. udział
w międzyszkolnych konkursach, zawodach sportowych
i artystycznych: 3 punkty na szczeblu miejskim, 5 punktów na
szczeblu powiatowym, 10 punktów na szczeblu wojewódzkim
i wyższym – 10 punktów.
5. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są do szkoły z co najmniej
poprawną oceną zachowania na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
6. Na podstawie ilości uzyskanych przez Kandydatów punktów Szkolna
Komisja Rekrutacyjna tworzy „Listę kandydatów spoza obwodu”,
zawierającą nazwiska kandydatów i ilość uzyskanych przez nich
punktów, rozpoczynając od tych, którzy uzyskali ich najwięcej. Do szkoły
zostają przyjęci kandydaci, którzy na liście zajęli miejsce nie niższe niż
ilość wolnych w szkole miejsc dla kandydatów spoza obwodu.

7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz
laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadowojewódzkim organizowanych bądź współorganizowanych przez
Kuratorów Oświaty przyjmowani są do szkoły poza wszelkimi kryteriami
po dostarczeniu wymaganych dokumentów.
8. Przydział kandydatów do wybranych przez nich oddziałów odbywa się
po zakończeniu rekrutacji do szkoły. Uczestniczą w nim kandydaci
z obwodu jak również spoza obwodu przyjęci do szkoły na równych
prawach. Ta część rekrutacji składa się z:
• wyboru oddziału przez kandydata i jego rodziców/prawnych
opiekunów dokonanego na podaniu/zgłoszeniu/wniosku i
• przydziału przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do oddziału na
podstawie ilości uzyskanych przez kandydatów punktów zgodnie
z zasadami zawartymi w punkcie 4. Do wybranych oddziałów
zostają przydzieleni kandydaci, którzy w procesie rekrutacji
uzyskali największą ilość punktów spośród chętnych do danego
oddziału. Zachowana zostaje zasada, że przyjętych jest wyłącznie
taka ilość kandydatów ile przewidzianych w oddziale miejsc. W
przypadku braku miejsc w oddziale kandydat kierowany jest do
oddziału wybranego jako kolejny podczas składania deklaracji
wyboru na podaniu/zgłoszeniu/wniosku lub do oddziału, w którym
są wolne miejsca i przewidziana jest nauka języków obcych
zadeklarowanych przez kandydata,
• laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub
ponadowojewódzkim
organizowanych
bądź
współorganizowanych przez Kuratorów Oświaty przyjmowani są
do wybranych oddziałów poza wszelkimi kryteriami po
dostarczeniu wymaganych dokumentów.
9. Wymagane przez szkołę dokumenty:
• pisemne podanie/zgłoszenie/wniosek rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia,
• świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej/zgodna
z obowiązującym prawem kopia świadectwa.
• zaświadczenie
OKE
o
wyniku
sprawdzianu/zgodna
z obowiązującym prawem kopia zaświadczenia,
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty/ zgodna
z obowiązującym prawem kopia zaświadczenia.

