
Zasady rekrutacji 
do 

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu. 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się w terminie od 03.03.2014 r. do 31.03.2014 r. 
 

W celu zapisania dziecka do Gimnazjum nr 3, Rodzic/Opiekun prawny wypełnia odpowiednie 
Zgłoszenie (jeśli dziecko zamieszkuje w rejonie gimnazjum) lub Wniosek (jeśli dziecko zamieszkuje 
poza rejonem gimnazjum) i składa w sekretariacie szkoły. Druki Zgłoszenia i Wniosku dostępne są 
w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły- http://www.gim3.miasto.zgierz.pl. 
 

TERMINY:  
• Od 03 marca do 31 marca 2014 r. do godz. 13:00- zgłoszenie dziecka przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego do rekrutacji na podstawie wypełnionego Zgłoszenia lub 
Wniosku. 

• 28 kwietnia 2014 r. ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do rekrutacji. 
• Od 27 czerwca do 01 lipca 2014 r.- potwierdzenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego woli 

podjęcia nauki w Gimnazjum nr 3 poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły dokumentów: 
kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia zaświadczenia o wyniku 
sprawdzianu po szkole podstawowej (oryginał do wglądu), kopia dokumentów 
potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

• 04 lipca 2014 r.  o godz. 12.00 – ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum - 
wywieszenie list na terenie szkoły. 

 
Kryteria rekrutacyjne do Gimnazjum nr 3 na rok szkolny 2014/2015. 

 
Poniższe kryteria dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum nie będącego 

gimnazjum rejonowym. Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej 
kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są rekrutowani w oparciu o kryteria i w miarę wolnych 
miejsc.  
 
I. Kryteria obowi ązkowe  
 

1. W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w 
postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 100, w tym:  

• 40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu), 

• 40 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – 
obowiązkowego, 

• 20 pkt – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej. 

 
2. Sposób przeliczania ocen na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język polski, 
matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego): 

• celujący – 8 pkt 
• bardzo dobry – 7 pkt 
• dobry – 5 pkt 
• dostateczny – 3 pkt 



• dopuszczający – 1pkt. 
 
3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat 
może uzyskać co najwyżej 20 pkt. Przy czym: 
- za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt, 

• za udział w konkursach organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w tym: 
- laureat konkursu – 10 pkt, 
- finalista konkursu – 5 pkt. 

• za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5 pkt – za miejsca I- III  lub tytuły laureatów uzyskane 
w konkursach: 

- ogólnopolskich – 5 pkt – jeżeli konkurs miał co najmniej 3 etapy,  
- wojewódzkich – 3 pkt – jeżeli konkurs miał co najmniej 2 etapy, 
- powiatowych, gminnych – 1 pkt,  
przy czym odpowiednio punktowany konkurs ogólnopolski powinien mieć co najmniej 3 etapy, konkurs 
wojewódzki co najmniej 2 etapy, a konkurs powiatowy, gminny może być konkursem jednoetapowym  o 
zasięgu dzielnicy, rejonu, powiatu, gminy, miasta.  
 
Laureaci konkursów organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są gimnazjum niezależnie od 
powyższych kryteriów. 
 
II. Kryteria dodatkowe przyj ęcia do oddziałów  integracyjnych: 
 
Rekrutacja do oddziału integracyjnego na podstawie: 

• zaświadczenia od lekarza specjalisty – skierowanie do klasy  integracyjnej na cały cykl 
edukacyjny, 

• informacji od wychowawcy, 
• aktualnego badania psychologiczno-pedagogicznego, 
• wniosku psychologa badającego dziecko. 
• orzeczenia  o niepełnosprawności. 

 
III. Kolejno ść przyj ęć: 
 
 W przypadku jednakowej liczby uzyskanych punktów decydują kryteria społeczne: 

• wielodzietność rodziny, 
• niepełnosprawność kandydata lub członków jego najbliższej rodziny, 
• samotne wychowywanie kandydata lub rodzina zastępcza. 

 
 
 


