ANEKS NR 1
do Statutu Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. Mickiewicza w Rybniku
Rada Pedagogiczna Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. Mickiewicza w Rybniku w dniu 19 lutego 2014r. uchwałą
nr VIII(1)2013/2014 dokonała zmian w Statucie szkoły.
§1
1. §39. 1.2.3. – uchyla się.
§2
1. §39 otrzymuje nowe brzmienie:
§39.1 Rekrutacja do gimnazjum, za wyjątkiem postępowania uzupełniającego,
odbywa się elektronicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego w sposób uzgodniony z organem prowadzącym.
2. Dyrektor szkoły, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014r. i 2015r.
podaje kandydatom do wiadomości kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2014/2015 i 2015/2016.
3.Do

Gimnazjum

Sportowego

nr

1

z

Oddziałami

Integracyjnymi

im. A. Mickiewicza w Rybniku przyjmuje się:
1) Do klas ogólnodostępnych:
a) z urzędu – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, na podstawie zgłoszenia
rodziców(prawnych opiekunów),
b)

kandydatów

zamieszkałych

poza

obwodem

szkoły,

na

wniosek

rodziców(prawnych opiekunów) w przypadku, gdy szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami,
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c) laureaci lub finaliści olimpiad i konkursów o zasięgu ogólnopolskim
i wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami są
przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności. Powinni oni dołączyć do
wniosku o którym mowa w §39.3pkt.1b zaświadczenie o uzyskaniu tytułu
laureata lub finalisty.
2) Do klas sportowych kandydatów na warunkach określonych w §39.3pkt1,
którzy ponadto powinni posiadać:
a) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności
do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycynie sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci
do ukończenia 21 roku życia,
b) zaliczoną próbę sprawności fizycznej, ustaloną przez komisję rekrutacyjną
albo instruktora danej dyscypliny,
c) pisemną zgodę rodziców( prawnych opiekunów).
Przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego.
3) Do klas integracyjnych kandydatów na warunkach określonych w §39.3pkt1,
w tym 3 -5 uczniów posiadających orzeczenie PPP na okres gimnazjum
o kształceniu specjalnym – dziecko słabo słyszące. W przypadku nie zgłoszenia
się 5 uczniów słabo słyszących możliwe jest przyjęcie uczniów z innymi
niepełnosprawnościami.
4.Dokumenty obowiązujące:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
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2) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej,
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu
interdyscyplinarnego.
5. Kryteria naboru, sposób przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów spoza obwodu:
1) punktowane są następujące przedmioty: język polski, język obcy
obowiązkowy, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda z zastosowaniem
następującego przelicznika:
a) celujący – 6 pkt.
b) bardzo dobry – 5 pkt.
c) dobry – 4 pkt.
d) dostateczny – 3 pkt.
e) dopuszczający – 2 pkt.
f) świadectwo z wyróżnieniem – 2 pkt.
g) sprawdzian po szkole podstawowej – ilość punktów uzyskanych
na sprawdzianie = ilości punktów rekrutacyjnych
h) finalista konkursu interdyscyplinarnego – 8 pkt.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
prze dyrektora szkoły.
7. Szczegółowe zapisy dotyczące rekrutacji określa Regulamin rekrutacji
zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
§3
1. §39. 4 w obowiązującym brzmieniu zastępuje ust. 8, §39.5 zastępuje
ust. 9, §39. 6 zastępuje ust. 10, §39.7 zastępuje ust. 11.
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