REGULAMIN REKRUTACJI
DO GIMNAZJUM NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
§1
1. O przyjęcie do Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie może ubiegać się absolwent
szkoły podstawowej publicznej oraz niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej, który w
roku kalendarzowym 2016 nie ukończył 18 roku życia.
2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów do klas pierwszych składają wniosek (pobrany w
sekretariacie Gimnazjum nr 3 pok. 1.20 lub ze strony internetowej www.gim3olawa.pl) wraz z
1 opisanym na odwrocie zdjęciem (imię i nazwisko, adres, data urodzenia).
§2
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Oławie powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, która ustala liczbę kandydatów i
przeprowadza postępowania rekrutacyjne.
2. Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 znajduje się w zał. nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§3
1. Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie w swoim obwodzie skupia miejscowości
Gminy Oława. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXV/171/2008 z 9 czerwca 2008r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w
Gminie Oława są to następujące wsie:
- Chwalibożyce,
- Marszowice,
- Jankowice Małe,
- Gaj Oławski,
- Owczary,
- Jaczkowice,
- Oleśnica Mała,
- Godzinowice,
- Niemil,
- Niwnik,
- Osiek,
- Bolechów,
- Gać,
- Jakubowice,
- Psary,
- Drzemlikowice,
- Maszków,
- Siecieborowice,
- Godzikowice,
- Zakrzów,
- Ścinawa,
- Siedlce,
- Ścinawa Polska,
- Marcinkowice,
- Stary Otok,
- Lizawce,
- Jankowice,
- Sobocisko,
- Stanowice,
- Zabardowice.
- Miłonów,
Z urzędu przyjmowani do placówki są absolwenci szkół podstawowych mieszkający na terenie
Gminy Oława w w/w miejscowościach.
2. Osoby spoza obwodu placówki mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły, gdy
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz.1942), Zarządzenie Nr 2 /2016
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku. w sprawie harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły dla dorosłych na rok
szkolny 2016/2017 i Zarządzenie nr 5 /2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2016 roku w
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz Uchwały Nr XVIII/106/2015 Rady Gminy
Oława z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Oława oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
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3. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy kandydatach zamieszkujący poza obwodem
placówki:
Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – liczba punktów:
15.
Wyniki uzyskane ze sprawdzianu po ukończeniu klasy szóstej szkoły podstawowej – liczba
punktów do 40
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – liczba punktów do 13
Wzorowa ocena z zachowania – liczba punków 10.
Uczęszcza lub uczęszczało do gimnazjum rodzeństwo kandydata – liczba punktów 5.
4. Punkty otrzymane za kryteria określone w pkt 3 sumuje się.
5. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo
uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium a), następnie kryterium b), c), d), i
ostatecznie e ).
7. Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani
są kandydaci:
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3-5 uczniów w oddziale liczącym
nie więcej niż 20 uczniów) wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie
odrębnych przepisów.
nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (15-17 uczniów w oddziale
liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na takich samych zasadach jak do oddziału
ogólnodostępnego.
8. II termin rekrutacji ma miejsce w przypadku zwolnienia miejsc z I terminu.
§4

1. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1 wymaga wprowadzenia zmian
organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
2. Ostateczna decyzja dotycząca rekrutacji pozostaje w gestii dyrektora Gimnazjum nr 3 im.
Polskich Noblistów w Oławie-Pani Małgorzaty Gancarczyk- po uzgodnieniu z organem
prowadzącym szkołę.

Zatwierdzono na radzie pedagogicznej w dniu 17.02.2016r.
Dyrektor:
Małgorzata Gancarczyk
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