Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania
uzupełniającego dla kandydatów
zamieszkałych w obwodzie publicznego gimnazjum
do klasy I Publicznego Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie
na rok szkolny 2015/2016
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) - zgodnie z Zarządzeniem
Nr 4/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania
innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim
na rok szkolny 2015/2016
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy
pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego

2.

Składanie przez kandydatów dokumentów
do gimnazjum

od 26 czerwca 2015r.
do 1 lipca 2015 r.
do godziny 12.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych do gimnazjum

3 lipca 2015 r.
do godziny 12.00

od 2 marca 2015r.
do 29 maja 2015r.

Wymagana dokumentacja
/druki dostępne na szkolnej stronie internetowej WWW.zszelistrzewo.pl lub w sekretariacie szkoły od
dnia 02.03.2015 r./ :
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał do wglądu oraz kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył kandydat - dostarczone
do szkoły w terminie od 26 czerwca 2015r. do 1 lipca 2015 r. do godziny 12.00;
2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez OKE - oryginał do wglądu
oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą
ukończył kandydat - dostarczone do szkoły w terminie od 26 czerwca 2015r. do 1 lipca 2015 r. do
godziny 12.00;
Dokumentacja dostarczona do szkoły w terminie od 26 czerwca 2015 r. do 1 lipca 2015 r.
do godziny 12.00 :
1. Zdjęcie kandydata – 1 sztuka.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku
ucznia
/Załącznik Nr 1/.
3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który od 01.09.2015 r. będzie uczęszczał na
lekcje religii, etyki zorganizowane w szkole
/Załącznik Nr 2/.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną
/Załącznik Nr 3/.
5. Ankieta szóstoklasisty - wypełniona
/Załącznik Nr 4/

