
REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU  

 Z DODATKOWYM MODUŁEM ZAJĘĆ „Laboratorium STEAM” w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

na rok szkolny 2019/2020 

 

Moduł zajęć „Laboratorium STEAM” realizowany będzie w wymiarze 4 
godzin w formie zajęć dodatkowych w całym cyklu kształcenia w Szkoły 
Podstawowej (klasa 7 i 8)  z podziałem na grupy. 

 
 
1. ZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU 
 

A/ Kandydat składa zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. F. 
Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 
2019 r. 

B/   Kandydat dostarcza świadectwo promocyjne do klasy siódmej szkoły podstawowej, do 
sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, do 28 
czerwca 2019 r. 

C/ Na podstawie złożonych dokumentów dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 ogłasza listę 
uczniów przyjętych do oddziału w terminie do 18 lipca 2019 r.  

D/  Przyjęcie do oddziału z dodatkowym modułem „Laboratorium STEAM” następuje 
według kryteriów określonych w pkt. 2  

 
 
 

2. KRYTERIA NABORU DO ODDZIAŁU. 
 
Do oddziału zostaje zakwalifikowanych 24 uczniów. W przypadku większej liczby chętnych 
którzy uzyskają co najmniej 90 punktów przyznanych w oparciu o następujące kryteria: 
 

A/ Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy szóstej pomnożona przez 
współczynnik 10. 

B/ Łączna liczba punktów z przedmiotów: 
• Matematyka – ocena pomnożona przez współczynnik 3 
• Informatyka – ocena pomnożona przez współczynnik 3 
• Przyroda – ocena pomnożona przez współczynnik 3 

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

 
 
 
3. DODATKOWE WYMAGANIA  
 

A/ Uczeń przyjęty do oddziału musi posiadać dostęp do komputera i sieci Internet poza 
szkołą. 

B/  Uczeń przyjęty do oddziału zobowiązany jest do aktywnego korzystania z usług 
Librus - Synergia i szkolnej platformy edukacyjnej. 



C/ Uczeń przyjęty do oddziału zobowiązany jest do aktywnego korzystania z platform, 
usług edukacyjnych i innych cyfrowych narzędzi proponowanych przez Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 

 
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
A/ W przypadku równej liczby punktów na liście rankingowej uzyskanej przez większą 

liczbę uczniów niż 24, o zakwalifikowaniu do oddziału decyduje większa liczba 
punktów obliczona zgodnie z kryteriami naboru uzyskana za udział w konkursach.  

B/ W przypadku mniejszej liczby uczniów, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów 
prawo przyjęcia zyskuje kolejna osoba z największą liczbą punktów, obliczoną 
zgodnie z kryteriami naboru, bez względu na miejsce zamieszkania. 

C/ Lista przyjętych kandydatów ogłoszona przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.   
 


