
Aneks do statutu Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej 

W rozdziale IV Organizacja pracy szkoły dodaje się §28a w brzmieniu: 

§28a 

Kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu Szkoły do Gimnazjum w 
Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej 

 

1. Do Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej mogą być przyjęci 
absolwenci szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem Gimnazjum pod 
warunkiem, Ŝe szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu, ubiegających się o przyjęcie do 
Gimnazjum jest większa, niŜ liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła 
pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie którzy: 
a) Na  świadectwie klasy szóstej Szkoły Podstawowej uzyskali średnią wszystkich 

ocen co najmniej 4,75. 
b) Na zaświadczeniu o szczególnych warunkach sprawdzianu zewnętrznego uzyskali 

co najmniej 75% moŜliwych do uzyskania punktów. 
c) Na świadectwie klasy szóstej i na półrocze kasy szóstej uzyskali co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3. O przyjęcie do Gimnazjum mogą się ubiegać równieŜ absolwenci szkół 

podstawowych – laureaci konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla 
wojewódzkiego, organizowanych przez Kuratora Oświaty. 

4. W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc przy przyjęciu  do 
Gimnazjum od kandydata wymagane będzie spełnienie warunków z §28a pkt. 2 lub 3. 

5. W szczególnych wypadkach do Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej 
Iwicznej mogą być przyjęci równieŜ uczniowie, których sytuacja Ŝyciowa i rodzinna 
jest wskazaniem do podjęcia nauki poza obwodem gimnazjum z miejsca 
zamieszkania. 

6. O kolejności przyjęć do Gimnazjum decyduje lokata z postępowania rekrutacyjnego, 
przy czym pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie -  laureaci konkursów 
przedmiotowych. 

7. W przypadku kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali identyczne 
wyniki pierwszeństwo w przyjęciu ma osoba posiadająca dodatkowe osiągnięcia np. 
artystyczne lub sportowe. 

8. Decyzję o przyjęciu do Gimnazjum wydaje Dyrektor Szkoły, a w przypadku 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie §28a  pkt. 5  Dyrektor Szkoły 
po zasięgnięciu opinii pedagoga i psychologa szkolnego. 

 

 



Zmienia się §22 pkt. 4 i nadaje mu brzmienie: 

  Liczba uczniów w oddziale Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie moŜe przekraczać 26, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach 28. 
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