Wyciąg ze Statutu Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym
Rozdział 8
Rekrutacja uczniów
§ 43. 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie
Dolnym prowadzonego przez Gminę Świdnica przyjmuje się:
1) z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół
podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, jeśli są wolne
miejsca i na podstawie zasad obowiązujących w Gimnazjum im. Książąt
Świdnickich w Witoszowie Dolnym, zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez
Radę Gminy Świdnica oraz ustaleniami komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
powołanej przez Dyrektora Gimnazjum;
3) na podstawie złożonych dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia z wynikami sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej oraz oświadczeniami rodzica lub prawnego
opiekuna;
4) zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydaci będą przyjmowani na
podstawie kryteriów zatwierdzonych przez uchwałę Rady Gminy Świdnica.
Uwzględniają one liczbę punktów dla każdego kryterium oraz ustalają dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium

1.

2.

Kandydat zamieszkuje na terenie
Gminy Świdnica poza obwodem
gimnazjum
Kandydat otrzymał na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
średnią ocen co najmniej 4,0 i co
najmniej dobrą ocenę z zachowani

Liczba Dokument potwierdzający
punktów spełnienie kryterium
Oświadczenie rodzica
3
(opiekuna prawnego) o
zamieszkaniu
5

Kserokopia świadectwa
ukończenia szkoły

3.

Co najmniej jedno z rodziców
(opiekunów prawnych) lub rodzic
samotnie wychowujący (opiekun
prawny) pracuje / prowadzi
działalność gospodarczą/ w
obwodzie szkoły, a kandydat
otrzymał na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej średnią ocen co
najmniej 3,5 i co najmniej ocenę
dobrą z zachowania

4.

Kandydat ukończył szkołę
podstawową z wyróżnieniem

5

Oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego) o
miejscu zatrudnienia,
kserokopia świadectwa
ukończenia szkoły
podstawowej

5

Kserokopia świadectwa
ukończenia szkoły
podstawowej

3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej
jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego) mogą być przyjmowani do Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym niezależnie od w/w kryteriów.
4. W

przypadku

jednakowej

sumy

punktów

rekrutacyjnych

preferowani

w przyjęciu będą uczniowie z lepszym wynikiem ze sprawdzianu.
5. W przypadku uczniów przenoszonych w trakcie roku szkolnego do placówki
spoza obwodu tutejszego Gimnazjum, decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor
Gimnazjum.
6. Uczniów zamieszkujących poza obwodem Gimnazjum im. Książąt Świdnickich
w Witoszowie Dolnym, którzy otrzymali ocenę niższą niż dobra z zachowania, nie
przyjmuje się do powyższego Gimnazjum.
7. Dzieci pracowników Gimnazjum mogą być przyjmowane do tutejszej szkoły
niezależnie od wyżej wspomnianych kryteriów.
8. W szczególnych sytuacjach Dyrektor Gimnazjum, w porozumieniu z Wójtem
Gminy Świdnica, może przyjąć uczniów niezależnie od wyżej wspomnianych
kryteriów.

