
Aneks nr 1 do statutu Gimnazjum nr 10 z dnia 21 marca 2016 

 

§ 41 pkt 1 Otrzymuje brzmienie 

1. Do Gimnazjum przyjmuje się uczniów zgodnie z zasadami naboru elektronicznego ustalonego przez organ 

prowadzący szkołę w ogólnie obowiązujących terminach przyjęć do szkół według następujących zasad. 

 

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego 

sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i 

młodzież do ukończenia 21 roku życia; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek 

sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki sprawdzianu – wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w 

procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 40 pkt), 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt, 

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim - maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13, 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, na trzecim 

etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria o których mowa w art. 20c ust 2 ustawy o systemie oświaty. 

 

Przyjęto uchwałą rady pedagogicznej z dnia 21 marca 2016 


