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ZASADY REKRUTACJI 
DO GIMNAZJUM NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŚWIDNIKU 

 
I. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 

1. Zapisy do Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku przy ul. Jarzębinowej 6 na rok szkolny 
2013/14 są prowadzone od 3 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r. 

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor szkoły, uwzględniając równowagę dziewcząt i 
chłopców, jaka powinna być zachowana w oddziale klasowym 

3. Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu - absolwenci szkół podstawowych zamieszkali 
w obwodzie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku, wg następujących zasad: 

a) od 3 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r. rodzice (prawni opiekunowie) składają 
w sekretariacie szkoły  
 wypełnioną „Kartę zgłoszenia ucznia”  
 wykaz ocen z I sem. VI klasy . 

b) od 28 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013r. uczeń lub jego rodzice dostarczają: 
 oryginał świadectwa ukończenia klasy VI, 
 zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie VI. 

4. Do klasy pierwszej przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony  
na druku „Karty zgłoszenia  ucznia” – uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 3 
im. Noblistów Polskich w Świdniku. O ich przyjęciu decyduje Dyrektor szkoły w oparciu o dane 
dotyczące:  

 oceny zachowania (co najmniej dobra ocena z zachowania uzyskana na świadectwie 
ukończenia kl. VI szkoły podstawowej), 

 średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
II. Podziału uczniów na zespoły klasowe dokonuje powołana przez Dyrektora gimnazjum Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna. 
1. Komisja przy tworzeniu list poszczególnych klas analizuje informacje zawarte w „Karcie zgłoszenia 

ucznia”.  
a) W przypadku rekrutacji do klasy dwujęzycznej z j. angielskim decyduje wynik sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych - termin egzaminu 12 czerwca 2013 r., godz. 9.00 
b) Na rekrutację do  klasy dwujęzycznej z j. hiszpańskim wpływa wynik egzaminu uzdolnień 

językowych – termin egzaminu 13 czerwca 2013r. , godz. 9.00 
c) W przypadku rekrutacji do klasy z rozszerzoną liczbą godzin matematyki lub fizyki, decyduje 

wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - termin egzaminu 14 czerwca 2013r., godz. 9.00 
d) Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest co najmniej dobra ocena z zachowania, dobra 

ocena z języka polskiego i dobra ocena z języka obcego uzyskane na zakończenie nauki w szkole 
podstawowej. 

e) Kandydaci do tej klasy pierwszej sportowej powinni posiadać dobre wyniki w nauce, bardzo 
dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny sportowej oraz zaliczyć próby sprawności fizycznej, ustalone przez 
szkolną komisję rekrutacyjną lub trenera. 
Próby sprawności fizycznej odbędą się 12 czerwca 2013r., godz. 9.00 

2. Dyrektor Gimnazjum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną w składzie: 
a) wicedyrektor szkoły - przewodniczący, 
b) pedagog szkolny - członek, 
c) przedstawicieli Rady Pedagogicznej - członkowie. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 im. 
Noblistów do 8 lipca 2013 r . 

4. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły  
w terminie 7 dni od daty wywieszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych.  


