REGULAMIN
REKRUTACJI UCZNIÓW
SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO
W ŚWIEBODZICACH
1. Społeczne Gimnazjum Akademickie w Świebodzicach, zwane dalej Gimnazjum,
prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych począwszy od 1 października roku
poprzedzającego rozpoczęcie nauki.
2. Rekrutacja do klas programowo wyższych prowadzona jest na bieżąco, w miarę
posiadania wolnych miejsc na podstawie wyników egzaminu, świadectwa oraz
indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
z grona Rady Pedagogicznej, w składzie co najmniej trzyosobowym.
4. O przyjęcie do Społecznego Gimnazjum Akademickiego w Świebodzicach ubiegać
się mogą uczniowie, którzy spełnią następujące wymagania:


Złożą podanie o przyjęcie do Gimnazjum,



Uzyskają min. 75 % punktów na egzaminie wstępnym,



Uzyskają w klasie VI z zachowania ocenę co najmniej dobrą i oceny
minimum dobre ze wszystkich przedmiotów.

5. Rekrutacja do Społecznego Gimnazjum
przeprowadzana jest w dwóch etapach:

Akademickiego

w

Świebodzicach

 I etap: egzamin wstępny (forma pisemna) przeprowadzany jest z wiedzy
ogólnej (90 min) i języka angielskiego (60 min)
 II etap: rozmowa kwalifikacyjna. Termin rozmowy ustalany indywidualnie
przed i po terminie egzaminu pisemnego.
6. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie uzyskanych wyników
z egzaminów: wstępnego i egzaminu po klasie VI i rozmowy kwalifikacyjnej, a
także wyników na świadectwie ukończenia klasy VI.
7. Na podstawie uzyskanych wyników ustalana jest lista rankingowa wszystkich
kandydatów ubiegających się o wolne miejsca. Ustala się również rankingową
listę rezerwową.
8. W ramach procedury kwalifikacyjnej Komisja może podjąć decyzję:
a) o przyjęciu kandydata do Gimnazjum,
b) o warunkowym przyjęciu do Gimnazjum,

c) o odmowie przyjęcia do Gimnazjum.
9. Warunek przyjęcia do Gimnazjum, o którym mowa w pkt. 6 b może nakładać na
ucznia obowiązek uzyskania:
a) średniej ocen w klasyfikacji końcoworocznej w pierwszym roku nauki
w Gimnazjum nie niższej niż określona w decyzji o warunkowym
przyjęciu,
b) oceny zachowania w I i II trymestrze nauki w pierwszym roku nauki
w Gimnazjum nie niższej niż określona w decyzji o warunkowym
przyjęciu.
10. Komisja przyjmuje kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum w ramach limitu
miejsc ogłoszonego na stronie internetowej w dziale „Rekrutacja”.
11. Decyzja Komisji o odmowie przyjęcia do Gimnazjum jest ostateczna.
12. Decyzja o przyjęciu kandydata do Gimnazjum nabiera mocy po wpłaceniu przez
jego rodziców (opiekunów prawnych) wpisowego, w wysokości i terminie
ustalonym przez Organ Prowadzący, oraz dostarczeniu w dniu zakończenia roku
szkolnego do godziny 15.00 do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa
ukończenia szóstej klasy oraz zaświadczenia o egzaminie po klasie VI.
13. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
14. W przypadku niedostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szóstej klasy
w wyznaczonym terminie uczeń zakwalifikowany do Gimnazjum jest skreślany
z listy przyjętych, może jednak starać się ponownie o przyjęcie w miarę wolnych
miejsc w szkole, bez konieczności powtórnej wpłaty wpisowego.
15. Wszelkie

sprawy

związane

z

rekrutacją

do

Społecznego

Gimnazjum

Akademickiego w Świebodzicach, nieuregulowane w Statucie Gimnazjum,
niniejszym Regulaminie oraz kalendarzu rekrutacji, podlegają decyzji Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej.
16.
Tryb odwoławczy
a) Odwołania dotyczące względów formalnych można składać do Zarządu
Fundacji REM Rozwój, Edukacja, Motywacja w sekretariacie Szkoły w terminie
3 dni od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych.
b) Czas rozpatrzenia odwołania wynosi 7 dni.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.

