Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
określające zasady rekrutacji do Dwujęzycznego Gimnazjum Nr 2
na rok szkolny 2013/2014
Na podstawie § 23 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianą w:
2009 r. Nr 31, poz. 208), Zarządzenie Nr 6/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
24 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych
gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2013/2014
ustalam:
§ 1.
Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej w gimnazjum odbywa się od 3 kwietnia 2013 r. do
18 kwietnia 2013 r. do godz. 1500.
§ 2.
Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
§ 3.
Laureaci konkursów interdyscyplinarnych „Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii”
oraz „Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody” organizowanych przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej
jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum bez względu na kryteria ustalone
dla uczniów.
§ 4.
1. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału
świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do
sprawdzianu zewnętrznego.
2. Dodatkowo kandydat powinien złożyć:
o
podanie o przyjęcie do szkoły – druk wydany w sekretariacie szkoły lub pobrany ze
strony szkoły,
o
potwierdzona przez szkołę karta ocen ucznia za I półrocze klasy VI szkoły podstawowej,
o
oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia ucznia, w
konkursach przedmiotowych
§ 5.
Przyjmowanie kandydatów kończących szkoły za granicą reguluje rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004
r. Nr 26, poz. 232 ze zmianą w: 2009 r. Nr 31, poz. 208), a także rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami
polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz
organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki
języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361).
§ 6.
1. Dokumenty wymienione w § 4.1 kandydaci składają do 2 lipca 2013 r.
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2. Dokumenty wymienione w § 4.2 kandydaci składają do 18 kwietnia 2013 r.
§ 7.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły ustala liczbę
kandydatów i przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne:
 sporządza listę kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty,
 ustala listę kandydatów przyjętych do szkoły, na podstawie wyników uzyskanych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz
innych osiągnięć ucznia.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych
3 lipca 2013 r. do godz. 1400.

do

§ 8.
klasy

§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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