TERMINARZ ZAPISÓW KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 1
I POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW
SPOZA OBWODU NA ROK SZKOLNY 2016/17
Czynności
Składanie przez kandydatów zamieszkujących
w obwodzie szkoły pisemnego „Zgłoszenia ucznia
do pierwszej klasy gimnazjum” wraz z informacją
o ocenach za I okres kl.VI
Składanie przez kandydatów zamieszkujących poza
obwodem szkoły „Wniosków o przyjęcie ucznia
do pierwszej klasy gimnazjum” wraz z informacją
o ocenach za I okres kl.VI

Dzień otwarty szkoły – prezentacja Gimnazjum nr 1
uczniom, rodzicom i nauczycielom klas VI
Próby sprawności fizycznej
(dotyczy zainteresowanych nauką w klasie sportowej)
– wymagany strój sportowy
Sprawdzian poziomu znajomości języka angielskiego
(dotyczy zainteresowanych nauką w klasie
dwujęzycznej z j. angielskim)
Diagnoza predyspozycji językowych (dotyczy
zainteresowanych nauką w klasie dwujęzycznej
z j. niemieckim)
Diagnoza uzdolnień matematycznych dla kandydatów
do klasy z innowacją mat. informatyczną
Sprawdzian uzdolnień przyrodniczych dla kandydatów
do klasy z innowacją przyrodniczą
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych,
sprawdzianu poziomu znajomości języka, sprawdzianu
uzdolnień matematycznych, przyrodniczych
Składanie wymaganych dokumentów:
 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole
podstawowej.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do gimnazjum
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki
w Gimnazjum nr 1 w Świdniku – potwierdzeniem jest
złożenie oryginału wymaganych dokumentów.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
W przypadku przyjęcia ucznia do gimnazjum - jedno
aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Termin postępowania
rekrutacyjnego
od 1 marca 2016
do 25 kwietnia 2016
od 1 marca 2016
do 28 czerwca 2016 od 1 marca 2016
do 10 maja 2016
(do klas: dwujęzycznej
angielskiej, dwujęzycznej
niemieckiej oraz sportowej,
z innowacją matematycznoinformatyczną, z innowacją
przyrodniczą)

21 kwietnia godz. 18.00
rodzice
22 kwietnia 2016 ucz.
Klas VI z nauczycielami
11 - 18 maja 2016

Termin postepowania
uzupełniającego
Do 17 sierpnia 2016

Do 25 lipca 2016

Do 25 lipca 2016

Nie dotyczy

(data będzie uzgadniana
z kandydatami przy składaniu
zgłoszenia/wniosku)

26 – 27 lipca 2016

17 maja 2016
godz. 15.00

26 – 27 lipca 2016

17 maja 2016
godz. 16.00

26 – 27 lipca 2016

24 maja 2016
godz. 15.00
24 maja 2016
godz. 16.00

Nie dotyczy
Nie dotyczy

do 31 maja 2016,
godz. 10.00

28 lipca 2016,
godz. 10.00

24 czerwca 2016 –
28 czerwca 2016,
godz. 15.00

Nie dotyczy

do 30 czerwca 2016

do 29 lipca 2016

do 15 lipca 2016,
godz. 10.00

do 19 sierpnia 2016

do 19 lipca 2016,
godz. 15.00

19 sierpnia 2016,
godz. 15.00

do 21 lipca 2016,
godz. 10.00

22 sierpnia 2016,
godz. 10.00

do 19 lipca 2016

do 19 sierpnia 2016

