
Kryteria przyjmowania uczniów do klasy I Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie; 
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 
- z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum, 
- na wniosek rodziców /opiekunów prawnych - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem, w przypadku gdy 
Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami  
2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów 
przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów: 
- średnia ocena uzyskanych na świadectwie klasy VI 
- ocena z zachowania  
- liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie 
- inne osiągnięcia, np. konkursy, turnieje, zawody 
III. Informacje dodatkowe  
W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy absolwentom szkół podstawowych następującą ofertę edukacyjną:  
 
klasy ogólne – klasa skierowana do wszystkich uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań. Uczniowie mają 
możliwość rzetelnego przygotowania z wszystkich przedmiotów. W ramach zajęć pozalekcyjnych mogą rozwijać swoje 
zainteresowania z poszczególnych dziedzin nauki. Mają również możliwość wyrównywania zaległości w ramach zajęć 
wyrównawczych bądź specjalistycznych. Obowiązkowy język angielski i niemiecki z podziałem na grupy wg. stopnia 
zaawansowania.  

We wszystkich klasach gimnazjum uczeń uczy się dwóch języków obcych – języka niemieckiego oraz angielskiego. Język, który był 
językiem obowiązkowym w szkole podstawowej jest nauczany na poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę, a drugi język na 
poziomie III.0 – od podstaw.  

 
- rozszerzona edukacja matematyczno – informatyczna. Program nauczania matematyki w tej klasie przewiduje 6 godzin lekcyjnych 

w tygodniu (2 godziny więcej niż w pozostałych klasach) realizowanych na zajęciach z matematyki zgodnie z planem lekcyjnym. 
Program przewiduje rozbudzanie zainteresowania matematyką, rozwiązywanie zadań nietypowych, wykraczających poza program 
danej klasy. Celem programu jest między innymi wykształcenie w uczniach umiejętności i sprawności wnioskowania, elastyczności 
w myśleniu, samokontroli przeprowadzanego rozumowania, umiejętności uogólniania.  Dodatkowo uczniowie tej klasy będą 
rozwijać swoje umiejętności na zajęciach z szachów. Program nauczania informatyki realizowany jest na 2 godzinach lekcyjnych w 
tygodniu z podziałem na grupy.   
warunki przyjęcia  - kandydaci powinni posiadać średnią ocen powyżej 4,5 i przynajmniej ocenę dobrą z matematyki i informatyki  

 
- rozszerzona nauka języka angielskiego – program przewiduje zwiększoną  liczbę zajęć z języka angielskiego (4godziny tygodniowo). 

Program przewidziany jest dla uczniów kontynuujących naukę tego języka. Kształtują oni  swoje umiejętności językowe w zakresie 
rozszerzonym. Wprowadzane są  elementy wiedzy o krajach anglosaskich, terminologii funkcjonującej w sferze usług bankowych, 
rynku pracy i Internetu. Ponadto program przewiduje między innymi kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku 
angielskim, dotyczących aktywności zawodowej, różnego rodzaju ofert edukacyjnych i gospodarczych. 
Warunki przyjęcia:  kandydat musi przystąpić do testu z języka angielskiego z zakresu szkoły podstawowej. Test odbędzie się 
15 czerwca 2015 o godzinie 15.00 w PG 1.   

 
- rozszerzona nauka języka niemieckiego – program przewiduje zwiększoną  liczbę zajęć z języka niemieckiego (4godziny 

tygodniowo). Program przewidziany jest dla uczniów kontynuujących naukę tego języka. Kształtują oni  swoje umiejętności 
językowe w zakresie rozszerzonym, zapoznają się także z tradycją, kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych.  Nauczanie  
wspomagane jest technikami multimedialnymi.  
Warunki przyjęcia:  kandydat musi przystąpić do testu z języka niemieckiego z zakresu szkoły podstawowej. Test odbędzie się 
15 czerwca 2015 o godzinie 15.00 w PG 1.      
 

- klasa sportowa  - w klasie tej  realizuje się ukierunkowany etap szkolenia sportowego w zakresie dwóch dyscyplin sportowych piłki 
siatkowej i lekkiej atletyki.  
Warunki przyjęcia : 
-  dostarczenie  orzeczenia lekarskiego z poradni sportowej lub innego uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do 
uprawiania sportu 
- dostarczenie pisemnej zgody rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej  
- pozytywne zaliczenie egzaminu sprawnościowego – 27 kwietnia 2015r. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Oleśnie 
 


