Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach

INFORMATOR - REKRUTACJA
ucznia klasy VI do
Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Pawła II w Krempachach

Do Gimnazjum w Krempachach przyjmuje się uczniów klasy VI na następujących zasadach:
1. Z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
gimnazjum.
( Obwód Publicznego Gimnazjum w Krempachach obejmuje następujące miejscowości:
Dębno, Dursztyn, Harklowa, Knurów, Krempachy, Nowa Biała, Szlembark.)
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół
podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami. Kandydaci podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
Do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej przyjmuje się na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów), kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, którzy
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, który zostanie
przeprowadzony 17 maja 2016 r. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego podlegają
postępowaniu rekrutacyjnemu.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci winni złożyć w terminie do 20 kwietnia pisemne „Zgłoszenie dziecka do kl. I ( w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie) lub „Wniosek o
przyjęcie” (w przypadku dzieci z poza obwodu) wraz z następującymi załącznikami:
1) Ankieta informacyjna
2) Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych ucznia
3) Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach religii/etyki
4) Jedno zdjęcie dziecka
3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów do oddziału dwujęzycznego dołączają do
zgłoszenia ( w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie) lub wniosku ( w przypadku
uczniów zamieszkałych poza obwodem), podanie do Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do
oddziału dwujęzycznego.
4. Do 28 czerwca 2016 r. należy dostarczyć kopię bądź orginał świadectwa ukończenia szkoły i
zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
Ostatecznym potwierdzeniem woli uczęszczania do Gimnazjum w Krempachach jest złożenie
w sekretariacie szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu: termin - 7 lipca 2016 roku.
Informacje dodatkowe:
5. Jeżeli rodzic ( prawny opiekun) nie chce aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach:
wychowanie do życia w rodzinie musi potwierdzić swoją wolę na odpowiednim formularzu.
6. Jeżeli rodzic ( prawny opiekun ) chce aby jego dziecko uczęszczało na dodatkowe lekcje
języka słowackiego musi potwierdzić swoją wolę na odpowiednim formularzu.
Wszystkie niezbędne formularze do pobrania na stronie WWW Gimnazjum - zakładka
„rekrutacja do szkoły - pliki do pobrania” lub w sekretariacie Gimnazjum .
Strona internetowa Gimnazjum: www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
Telefon – sekretariat Gimnazjum: +48 18 285 15 65

