
Regulamin  
przyjęć absolwentów szkoły podstawowej do  

Gimnazjum im. F. Szołdrskiego 

 w Nowym Tomyślu 

 
na rok szkolny 2012/2013 

 
powrót  

 
 

§ 1 

1. Do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu przyjmowani są wszyscy 
absolwenci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie o wyniku sprawdzianu, zamieszkali w obwodzie tego gimnazjum.  

2. Do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu mogą być przyjęci 
absolwenci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie o wyniku sprawdzianu, zamieszkali poza obwodem tego gimnazjum, w 
miarę posiadanych wolnych miejsc, jednak nie więcej niż liczba uczniów określona w 
Statucie Gimnazjum dla jednego oddziału. 

§ 2 

1. Uczeń przyjęty do klasy pierwszej Gimnazjum ma zapewnioną kontynuację nauki 
języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej w wymiarze określonym 
ramowym planem nauczania tego przedmiotu.  

2. Uczeń przyjęty do klasy pierwszej realizuje program nauczania zawarty w Szkolnym 
Zestawie Programów Nauczania zapewniający realizację podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. 
 

3. Na wniosek ucznia potwierdzony przez rodziców, uczeń może być przyjęty do 
oddziału klasy pierwszej, w którym: 

 
a/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z 
wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum - [P], 



 
b/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z 
wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum oraz 
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 - tzw. e-klasa, w wymiarze nie większym niż ilość godzin do dyspozycji 
dyrektora przeznaczonych dla jednego oddziału, na podstawie kryteriów określonych 
regulaminem naboru dla tego oddziału  – [EK], 

c/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z wymiarem 
określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum oraz rozszerzonym zakresem 
treści nauczania i rozszerzonym tygodniowym wymiarem godzin języka angielskiego, 
na podstawie odrębnego sprawdzianu umiejętności z tego języka – [RA], 

d/ prowadzone jest nauczanie wszystkich przedmiotów nauczania zgodnie z 
wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla gimnazjum oraz 
rozszerzonym zakresem treści nauczania i rozszerzonym tygodniowym wymiarem 
godzin języka niemieckiego, na podstawie odrębnego sprawdzianu umiejętności z tego 
języka – [RN], 

4. Oddziały klasy pierwszej, o których mowa w § 2 ust.3 b, c, d  mogą zostać utworzone 
po zebraniu co najmniej takiej ilości wniosków, które umożliwią utworzenie grupy z 
określonego języka obcego nowożytnego lub grupy e-klasy, lub grupy klasy 
sportowej; w przeciwnym razie uczeń zostanie przyjęty do oddziału, o którym mowa 
w § 2 ust.3 a.  

5. Oddziały klasy pierwszej, o których mowa w § 2 ust.3 b, c, d  mogą zostać utworzone 
po spełnieniu wymagań określonych w regulaminach naboru do oddziałów z 
rozszerzonym zakresem nauczania danego języka lub oddziału e-klasy, lub klasy 
sportowej ,  po zebraniu co najmniej takiej ilości uczniów, które umożliwią 
utworzenie grupy; w przeciwnym razie uczeń może zostać przyjęty do oddziału, o 
którym mowa w§ 2 ust.3 a   

6. Termin naboru do oddziałów, o których mowa w § 2 ust.3 b, c, d  regulują odrębne 
przepisy. 

§ 3 

1. Termin składania wniosków o przyjęcie do Gimnazjum wraz ze świadectwem 
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem o wyniku sprawdzianu, zgodnie 
z Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, upływa z dniem 3 lipca2012 r. 

2. Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych ogłoszona zostanie do dnia 9 lipca 2012 
roku. 

3. Zmiana w przydziale uczniów do klas może być przeprowadzona na umotywowany 
wniosek rodzica skierowany do dyrektora Gimnazjum w terminie do 20 sierpnia 2012 
roku. 

4. Ostateczna lista uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 
ogłoszona zostanie 27 sierpnia 2012 r. 

 
 
  


