UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ nr 5/2013/2014
Gimnazjum nr 5 w Elblągu
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie zmian do statutu Gimnazjum nr 5 w Elblągu
Na podstawie: art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624
ze zmianami),
Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 5 w Elblągu uchwala, co następuje:
§1
1. § 30.a. ust. 1 zostaje skreślony,
2. § 30.a. ust. 2 zostaje skreślony,
3. § 30.a. ust. 3 zostaje skreślony,
4. § 30.a. ust. 4 zostaje skreślony.
§2
Dodaje się § 31c, który otrzymuje brzmienie:
„ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 5 W ELBLĄGU
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 5 w Elblągu przyjmuje:
a) z urzędu – absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum
nr 5,
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 5 w przypadku, gdy szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
2. 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.
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor gimnazjum powołuje Komisję Rekrutacyjną
Gimnazjum nr 5 w Elblągu.

4. Kryteria rekrutacji:
1) Kandydaci będący laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez Wojewódzkiego Kuratora Oświaty,
są przyjmowani w pierwszej kolejności.
2) Kandydaci do klasy sportowej przyjmowani są po spełnieniu następujących wymagań:
a) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej ustalonej przez
komisję rekrutacyjną lub przedstawienie opinii trenera instruktora prowadzącego
zajęcia sportowe, który takie próby przeprowadził,
b) posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny
sportu, 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),
c) wyrażenie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego,
d) jeżeli liczba kandydatów do klasy sportowej jest większa od liczby miejsc,
o przyjęciu absolwenta decyduje wynik prób 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:
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.

I.

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:
 ocena wzorowa - 6 pkt.
 ocena bardzo dobra - 5 pkt.
 ocena dobra - 4 pkt.
 naganna - wykluczenie z rekrutacji
IV. 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.
5. Złożenie oryginału świadectwa oraz pozostałych dokumentów w terminie rekrutacji jest
potwierdzeniem wyboru Gimnazjum nr 5 przez kandydata i podstawą do umieszczenia go
na liście przyjętych uczniów.”

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

