ZASADY NABORU DO KLASY O PROFILU USPORTOWIONYM
W GIMNAZJUM im. K.K. BACZYŃSKIEGO W POCZESNEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/17
1. Według zasad rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum
im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej w roku szkolnym 2016/17, które zostały
podane do publicznej wiadomości m.in.:
- od 1 do 21 marca przyjmowanie zgłoszeń dzieci zamieszkałe w obwodzie
gimnazjum
- 31 marca podanie do wiadomości liczby wolnych miejsc w szkole
- od 6 maja do 10 czerwca składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza
obwodem gimnazjum
Jeżeli zostanie wyczerpana liczba uczniów przewidziana w tej klasie (24 uczniów,
w tym 12 dziewcząt i 12 chłopców), a chętnych będzie więcej to obowiązywać będą
dodatkowo poniższe kryteria:
KRYTERIA NABORU
1. Wyniki testu sprawności fizycznej przeprowadzonych we wszystkich terminach
(informacje będą dostępne na stronie internetowej gimnazjum i w szkołach).
2. Ocena zachowania.
3. Średnia ocen w szóstej klasie.
4. Wyniki testu szóstoklasisty.
5. Inne osiągnięcia sportowe, edukacyjne.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie realizowana w takim
samym zakresie jak na profilu ogólnym
2. Postawa programowa wychowania fizycznego w klasie o profilu
usportowionym będzie realizowana w zwiększonej liczbie godzin w cyklu
tygodniowym-2 godziny tygodniowo
3. Niezależnie od zajęć lekcyjnych ujętych w planie dydaktycznym uczniowie będą
mogli korzystać z dodatkowych zajęć z poszczególnych dyscyplin sportowych
(SKS, UKS, LZS, itp.) w wymiarze co najmniej 2 godz.
4. W okresie przerw od zajęć dydaktycznych będzie możliwość zorganizowania
obozów sportowych, rajdów, wycieczek, wyjazdów na basen, na narty, itp.
5. Nasza szkoła współpracuje z innymi szkołami (np. SMS w Łodzi) i klubami
sportowymi (np. RKS Raków Częstochowa, KS Częstochowianka, GKS Grom
Poczesna, LKS Grom-Złota Dama Poczesna, KS Olimpia Huta Stara, LUKS
Jedynka Częstochowa, itp.) na niwie sportowej, co daje możliwość współpracy,
współzawodnictwa i wymiany doświadczeń.
6. Wyniki testów sprawnościowych zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych i
podane na stronie internetowej szkoły.
7. O ewentualnym kolejnym terminie testów szkoła poinformuje na stronie
internetowej ew. przekaże pisemną informacje do zainteresowanych szkół
podstawowych.
8. Wszyscy uczniowie zaklasyfikowani do klasy o profilu usportowionym muszą
posiadać badania lekarza sportowego.

