
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA  
DO GIMNAZJUM NR 3 W ZSO NR 2 W ELBLĄGU 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE  

I. ZASADY OGÓLNE: 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 3 w Elblągu przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół 
podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 3 (zakres obwodu 
w załączeniu).  

2. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej, co 
potwierdzone jest świadectwem i zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
o wynikach sprawdzianu. 

3. Zgłoszenia ucznia do szkoły dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka ( karta zgłoszenia 
w załączeniu), składając jednocześnie oświadczenie, że dziecko zamieszkuje na terenie 
obwodu Gimnazjum nr 3. 

4. O przyjęciu ucznia do wybranej klasy, na prośbę rodziców, decyduje ilość punktów 
przeliczanych na zasadach podanych dla uczniów spoza obwodu.  

5. Kandydaci do klasy sportowej o specjalności – piłka siatkowa przyjmowani są po 
spełnieniu następujących wymagań:  

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

b. 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),  

c. wyrażenie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 
sportowego.  

d. jeżeli liczba kandydatów do klasy sportowej jest większa od liczby miejsc o przyjęciu 
absolwenta decyduje wynik próby sprawności fizycznej.  

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum lub wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 
pierwszej gimnazjum – w przypadku kandydata do klasy sportowej.  

2. 2 aktualne fotografie legitymacyjne.  

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

4. Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szóstej 
klasie szkoły podstawowej.  



III. TERMINY: 

1. Od 11 maja (poniedziałek) do 22 czerwca (poniedziałek) 2015r - składanie zgłoszeń. 
Kandydaci do klasy sportowej składają wnioski i zaświadczenia od lekarza o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania piłki siatkowej oraz pisemną zgodę 
rodziców.  

2. Od 24 czerwca (środa) 2015 r. (dokładna data będzie podana na stronie szkoły oraz w 
sekretariacie) - przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów 
zgłaszających się do klasy sportowej piłki siatkowej.  

3. Do 30 czerwca (wtorek) 2015 r. do godz. 14.00- Dostarczenie przez kandydata oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu.  

IV. ZAŁĄCZNIKI: 
1. zakres obwodu  
2. zgłoszenie 
3. wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej  
4. pisemna zgoda rodziców 

Czekamy na Ciebie 
Do zobaczenia  

 

http://www.zso2.elblag.pl/rekrutacja-gimnazjum/9-obwod-gimnazjum-nr-3.html
http://www.zso2.elblag.pl/files/2013-2014/Rekrutacja_2014-Gimnazjum-Zgloszenie.pdf
http://www.zso2.elblag.pl/files/2013-2014/Rekrutacja_2014-Gimnazjum-Wniosek-o-przyjecie-do-oddzialu-sportowego.pdf

