(LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 20-24 -NABÓR OTWARTY)

-WYSOKA MOTYWACJA W ROBIENIU POSTĘPÓW W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIA,WYCHOWANIA, ORAZ NAUKI GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

-PIERWSZEŃSTWO DLA ZAWODNIKÓW Z SALOSU
- OPINIA TRENERA I WYCHOWAWCÓW

- ZACHOWANIE
- WYNIKI W NAUCE: (OCENY Z I SEMESTRU KLASY SZÓSTEJ,

ŚWIADECTWO, EGZAMIN SZÓSTOKLASISTY)
-TESTY SPRAWNOŚCIOWE

W PRZYPADKU ZBYT DUŻEJ LICZBY KANDYDATÓW
DO KLASY SPORTOWEJ ,KWALIFIKACJA ODBĘDZIE SIĘ WG WYŻEJ
WYMIENIONYCH KRYTERIÓW

Od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016 r. -Składanie dokumentów przez kandydatów ,oraz
wprowadzanie danych do systemu.
11 czerwiec 2016r. -Testy sprawnościowe (Bieg na 30m, 100m, 1000m, żonglerka PN, LN,
prowadzenie piłki po kopercie, gra 4x4).
15 czerwiec 2016r.- Ogłoszenie wyników testów sprawnościowych.
17 czerwiec 2016r. -Ogłoszenie wyników wstępnej rekrutacji - ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do pierwszej klasy gimnazjum
Do 21 czerwca 2016 r. -Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do pierwszych klas.
Podpisanie umowy ze szkołą i opłata tzw. wpisowego
21 czerwca 2016 r. godz. 17.00- aula szkolna-Spotkanie Dyrekcji Szkoły i nauczycieli z
rodzicami i uczniami przyjętymi do 1-szej klasy gimnazjum
(Na miejscu będzie można zakupić/ zamówić strój szkolny).
Do 28 czerwca 2016 r. Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu w klasie VI ( oryginału lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem).
Do 7 lipca 2016 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
pierwszej klasy.
Do 7 lipca 2016 r. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia
potwierdzają wolę nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu w klasie VI. . Ogłoszenie listy
kandydatów z podziałem na klasy.

Do 8 czerwca 2016 r. należy złożyć dokumenty:
1)Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy -wzór zgłoszenia na stronach
www.nabor.szczecin.pcss.pl /- 2 wydruki tego wniosku o przyjęcie do szkoły- jeden wydruk zostaje w
szkole, na drugim kandydat dostaje potwierdzenie złożenia dokumentu w szkole pierwszego wyboru/
2)Podanie z prośbą o przyjęcie / wzór do odebrania w sekretariacie szkoły lub na stronach
www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl /,
3)Karta ocen ucznia z 1- szego semestru klasy szóstej (potwierdzona przez szkołę podstawową- wzór na
stronie szkoły),
4)Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia ucznia / oryginały lub potwierdzone za zgodność z
oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń/,
5.Opinie trenera/nauczyciela wychowania fizycznego/wychowawcy/ o uczniu
6.Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego

Do 28 czerwca 2016 r. - po ogłoszeniu pozytywnych dla kandydata wyników należy złożyć w sekretariacie
szkoły:
1)Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2)Zaświadczenie OKE – wynik sprawdzianu wiadomości i umiejętności po szkole podstawowej,
wypis ze szkoły rejonowej / rejonowego gimnazjum/,
3)Odpis skróconego aktu urodzenia,
4)Kartę zdrowia, Kartę zdrowia sportowca
5)Trzy podpisane zdjęcia,
Kandydaci do szkoły mogą dołączyć ponadto opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl

