GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI
IM. JOSEPHA VON EICHENDORFFA
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
1.

Kandydaci mogą się ubiegać o miejsca w dwóch oddziałach dwujęzycznych z językiem
niemieckim:
 dla

kontynuujących naukę tego języka po szkole podstawowej (w której uczyli się go
w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo),
 dla początkujących.
2.

Wymagane dokumenty:
 podanie o przyjęcie do szkoły,
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole

3.

podstawowej.

Termin składania podań:
od 16 kwietnia do 23 maja 2013 r.

4.

Kandydat do gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi dostarcza oryginał świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do
sprawdzianu zewnętrznego
do 1 lipca 2013 r. do godz. 15.00.

Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy uczniów.
5.

W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w klasach
o przyjęciu zadecyduje postępowanie rekrutacyjne, w którym kandydaci otrzymają punkty
za swoje osiągnięcia:
za wynik sprawdzianu: 0-40 pkt.
za oceny na świadectwie z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki:
za ocenę celujący: 15 pkt.
za ocenę bardzo dobry: 12 pkt.
za ocenę dobry: 9 pkt.
za ocenę dostateczny: 6 pkt.
za ocenę dopuszczający: 3 pkt.
za świadectwo z wyróżnieniem: 15 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania dla kandydatów = 100,

O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów.
6.

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 kandydaci, którzy otrzymali więcej punktów na sprawdzianie z języka niemieckiego,
 kandydaci, którzy otrzymali więcej punktów na sprawdzianie po klasie szóstej.
 sieroty,

7.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum
5 lipca 2013 r. godz. 10.00.

8.

W razie zgłoszenia się niewystarczającej do utworzenia dwóch oddziałów liczby
kandydatów możliwe jest utworzenie jednego oddziału z podziałem na grupy ze względu
na poziom sprawności językowej.

