
REGULAMIN NABORU DO E- KLASY  

- ODDZIAŁU Z ROZSZERZONYM ZAKRESEM TREŚCI NAUCZANIA I 

ROZSZERZONYM TYGODNIOWYM WYMIAREM GODZIN MATEMATYKI I  

INFORMATYKI  Z POWSZECHNYM I WSZECHSTRONNYM 

WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ  

I KOMUNIKACYJNEJ NA RÓŻNYCH PRZEDMIOTACH KSZTAŁCENIA  

w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

na rok szkolny 2012/2013 

 
 
 
1. ZGŁOSZENIE DO E-KLASY 
 
A/ Kandydat składa podanie oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. w 
sekretariacie Gimnazjum do 3 lipca 2012 r. 

B/ Na podstawie złożonych dokumentów dyrektor Gimnazjum ogłasza listę uczniów 
zakwalifikowanych do e-klasy w terminie do 6 lipca 2012. Zakwalifikowanie do  
e-klasy następuje według kryteriów określonych w pkt. 2  

 
 
 

2. KRYTERIA NABORU DO E-KLASY. 
 
Do e-klasy zostaje zakwalifikowanych 24 uczniów według listy rankingowej, określonej 
poprzez sumę punktów przyznawanych w oparciu o następujące kryteria: 
 

A/ Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej pomnożona przez 
współczynnik 10. 

B/ Liczba punktów ze sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej 
C/ Łączna liczba punktów z przedmiotów: 

• Matematyka – ocena pomnożona przez współczynnik 3 
• Informatyka – ocena pomnożona przez współczynnik 3 
• Przyroda – ocena pomnożona przez współczynnik 3 

D/ Laureaci konkursów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i 
interdyscyplinarnych od 1 do 10 pkt. (na podstawie załączonych do podania 
dyplomów i certyfikatów) 

 
 
 
 

3. DODATKOWE WYMAGANIA  
 

A/ Uczeń przyjęty do e-klasy musi posiadać dostęp do komputera i sieci Internet poza 
szkołą. 



B/  Uczeń przyjęty do e-klasy zobowiązany jest do pełnej aktywacji konta w systemie 
SKF (System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS). 

C/ Uczeń przyjęty do e-klasy zobowiązany jest do aktywnego wykorzystania 
internetowych platform edukacyjnych proponowanych przez Gimnazjum. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
A/ W przypadku równej liczby punktów na liście rankingowej uzyskanej przez większą 

liczbę uczniów niż 24, o zakwalifikowaniu do e-klasy decyduje wcześniejsza data 
złożenia wniosku o przyjęcie do e-klasy w sekretariacie Gimnazjum.   

B/ W przypadku rezygnacji ucznia przyjętego do e-klasy, prawo przyjęcia zyskuje 
kolejna osoba z listy rankingowej. 

C/ Lista  ogłoszona przez Dyrektora Gimnazjum jest ostateczna.   
 


