
 

Kryteria przyjęcia uczniów spoza rejonu 
do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu  

Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie 
szkoły 

I. Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest ukończenie przez niego szkoły podstawowej, 
co potwierdzone jest świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnejo wynikach sprawdzianu.  

II. Kryteria rekrutacji stosowane przez Komisję Rekrutacyjną Gimnazjum nr 3, powołaną przez 
Dyrektora ZSO nr 2 w Elblągu:  

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 
organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 7 września 1991r o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256 poz. 2572) uzyskują maksymalną liczbę punktów i są 
przyjmowani poza kolejnością (na podstawie zaświadczenia lub wpisu na świadectwie) 

2. Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania wynosi 200: 
a) oceny uzyskane z 5 wskazanych przedmiotów: j. polski, matematyka, j. obcy, historia, 

przyroda; 

 
PRZEDMIOT  PRZELICZNIK  LICZBA PKT  RAZEM PKT  

język polski  liczbowo określona ocena x 3  max 18  max.90 pkt.  

matematyka  liczbowo określona ocena x 3  max 18  

historia  liczbowo określona ocena x 3  max 18  

przyroda liczbowo określona ocena x 3  max 18  

j. obcy liczbowo określona ocena x 3  max 18  

 

b) wyniki uzyskane na sprawdzianie po szkole podstawowej przeliczane będą  
• liczbowo określona wartość procentowa wyniku ogólnego z części pierwszej z języka 

polskiego x 0,25 - maksymalnie 25 pkt,  
• liczbowo określona wartość procentowa wyniku ogólnego z części pierwszej z 

matematyki x 0,25 - maksymalnie 25 pkt,  
• liczbowo określona wartość procentowa wyniku ogólnego z części drugiej (z języka 

obcy) x 0,1 - maksymalnie 10 pkt, 
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c) ustala się następujący sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata do 
klasy pierwszej wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
• uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem: 10 pkt 

d) uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 
oraz innych kuratorów oświaty z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, 
przyrody, historii, 1 osiągnięcie – 10 pkt (maksymalnie 20 pkt)  

e) zajęcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych, konkursach artystycznych i 
konkursach wiedzy na szczeblu: 
• ogólnopolskim: miejsca 1-5; 
• na szczeblu wojewódzkim i szczeblu powiatowym: miejsca 1-3; 
• aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w 

formie wolontariatu.  
f) zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w pkt. e w konkursach wiedzy 

organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (jedno osiągnięcie – 4 
pkt) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie – 2 pkt) – maksymalnie 6 
punktów, 

g) zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w pkt. e w zawodach 
(konkursach) artystycznych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub 
wojewódzkim (jedno osiągnięcie – 4 pkt) oraz na szczeblu powiatowym (jedno 
osiągnięcie – 1 pkt) – maksymalnie 5 punktów, 

h) zajęcie miejsca uznanego za wysokie, o którym mowa w pkt. e w zawodach 
(konkursach) sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim 
(jedno osiągnięcie – 4 pkt) oraz na szczeblu powiatowym (jedno osiągnięcie – 1 pkt) – 
maksymalnie 5 punktów, 

i) ocena zachowania nieodpowiednia lub naganna wyklucza z rekrutacji  
j) aktywność kandydata na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu 

(jedno zaświadczenie) – 2 punkty 
k) rodzeństwo uczące się w ZSO nr 2 – 2 punkty. 

3. Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez 
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie 
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej 
zawiera załącznik do Nr 6/2015 zarządzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 12 lutego 2015 r 

III. Kryteria przyjęcia do klasy sportowej o specjalności – PIŁKA SIATKOWA:  

1. Spełnienie wymagań ujętych w punkcie I i II.  



 

2. Zaliczenie próby sprawności fizycznej ustalonej przez komisję rekrutacyjną, lub 
przedstawienie opinii trenera instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, który takie 
próby przeprowadził,  

3. Posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej, 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),  

4. Wyrażenie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.  

IV. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Gimnazjum nr 3 można się odwołać do jej 
Przewodniczącego. W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje 
dyrektor ZSO nr 2.  

 


