PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W RADOMIU
ul. CZARNOLESKA 10, OSIEDLE POŁUDNIE

1.

Patron szkoły:

Jan Kochanowski - najwybitniejszy przedstawiciel epoki renesansu w Polsce.
2.

Baza szkoły:

dwa sektory z salami lekcyjnymi, dwie pracownie informatyczne, dwie sale gimnastyczne,
biblioteka z pracownią ICIM (centrum informatyczne z dostępem do Internetu), pracownie
języków obcych, gabinet pielęgniarski, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
Klub Młodzieżowy (świetlica szkolna) z dostępem do Internetu, stołówka szkolna, dwa kluby
UKS (koszykówka, łucznictwo), szkolny radiowęzeł, dostęp do Internetu w każdej sali.
3.

Uzyskane certyfikaty:
Szkoła z klasą

Szkoła Odkrywców Talentów

Uczeń z klasą

Szkoła Regionalna

Nauczyciel z klasą

Szkoła Młodych Obywateli

Wf z Klasą

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży
w koszykówce chłopców – opiekun mgr Jacek Spyt

4.
Gimnazjum zapewnia bogatą ofertę edukacyjną realizowaną podczas
programowych zajęć edukacyjnych, zajęć fakultatywnych z przedmiotów artystycznych
i wychowania fizycznego, zajęć z informatyki z zakresu programowania C ++ i grafiki
komputerowej, innowacji pedagogicznych z wychowania fizycznego, plastyki, historii,
przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych.
5.

Wyniki szkoły i sukcesy.

Wysokie miejsce w rankingu szkół gimnazjalnych (dane z internetowych zasobów MEN-u),
wysokie wyniki z każdej części egzaminu gimnazjalnego, które przewyższają średnią miasta
i kraju, wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z geografii, języka
polskiego, biologii, fizyki, chemii i informatyki, znakomite wyniki we współzawodnictwie
sportowym m.in. w rozgrywkach piłki koszykowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki halowej,
gimnastyki, siatkówki, tańcu nowoczesnym.
6.

Nasza szkoła to ludzie...

W PG nr 3 pracuje wykwalifikowana i przyjazna dla ucznia kadra pedagogiczna, która
doskonale przygotowuje gimnazjalistów do kolejnych etapów kształcenia. Prężnie działająca
Rada Rodziców angażuje się w życie szkoły.
7.

Nasza szkoła to bezpieczeństwo...
 pedagog, psycholog służą pomocą zarówno uczniom jak i rodzicom,
 szkoła jest placówką monitorowaną; kamery rejestrują korytarze oraz najbliższe

otoczenie budynku,
 w szkole z powodzeniem realizowany jest kodeks "Szkoła bez przemocy": realizowane są
ogólnopolskie i wewnątrzszkolne programy dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole,

zachowaniu standardów bezpieczeństwa sprzyjają comiesięczne kontakty rodziców
z nauczycielami, możliwość korzystania z dziennika elektronicznego, dni otwarte, stałe
konsultacje ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, czujność kadry pedagogicznej
i pracowników obsługi.
8.
Tradycje szkoły.
Beanalia, Bal Renesansowy, rajd integracyjny klas pierwszych, imprezy szkolne: andrzejki,
mikołajki, walentynki, zbiórki na rzecz organizacji charytatywnych - Banku Żywności,
fundacji Pomóż i Ty, Towarzystwa" Nasz Dom", Schroniska dla zwierząt, uroczystości
związane z Dniem Patrona Szkoły, apele i inne uroczystości z okazji świąt narodowych.
9.

Nasza szkoła to coś więcej...

Gimnazjaliści z PG nr 3 działają na rzecz środowiska lokalnego, współpracują z CAL-em
(Centrum Aktywności Lokalnej), reprezentują szkołę w Parlamencie Młodzieży Miasta
Radomia, sztandar PG nr 3 zawsze obecny jest w wydarzeniach i uroczystościach miejskich.
10.

Ważne terminy...

Czynności

L.p. Termin
1.

11.04. – 28.06.2016 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

od 24 – 28.06 2016 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia
szkoły oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu – dostarczenie
oryginałów

3.

do 30.06. 2016 r.
do godziny 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

do 15.07.2016 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5.

18 – 19.07 2016 r.
do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone wcześniej

6.

21.07.2016 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Uwaga!!! Informacje o rekrutacji elektronicznej można uzyskać:

•
•
•

na stronie internetowej szkoły: www.pg3.radom.pl,
w czasie Dnia Otwartego Szkoły - 02.04.2016 r., godz. 10.00 – 13.00
w sekretariacie Szkoły, tel. 48 331 84 46

LOGOWANIE
1) W szkole podstawowej, do której uczęszcza uczeń (szkoły radomskie)
2) Indywidualnie w domu (instrukcja pomocnicza na stronie PG nr 3)
3) W PG nr 3 – biblioteka, Klub Młodzieżowy w godz. 8.00 – 15.00

Dojazd do szkoły autobusami linii: 1, 7, 12, 14, 25

