REGULAMIN NABORU
DO ODDZIAŁÓW Z ROZSZERZONYM ZAKRESEM TREŚCI NAUCZANIA I
ZWIĘKSZONYM TYGODNIOWYM WYMIAREM GODZIN
w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
na rok szkolny 2010/2011

1. ZGŁOSZENIE DO SPRAWDZIANU
A/

B/

Kandydat składa podanie i zgodę rodziców na przystąpienie do sprawdzianu w
terminie ustalonym przez dyrektora Gimnazjum w sekretariacie szkoły; na rok
szkolny 2010/2011 do 14 maja 2010 r.
Na podstawie złożonych dokumentów dyrektor Gimnazjum ogłasza listę kandydatów
przystępujących do sprawdzianu i podaje do wiadomości w terminie do 17 maja 2010

2. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU
A/

Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Gimnazjum, w skład
której wchodzą: dyrektor lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą jako
przewodniczący oraz:
1/ nauczyciele języka angielskiego – jako członkowie, w ilości nie mniejszej niż 1
nauczyciel na 20 kandydatów dla sprawdzianu znajomości języka angielskiego;
2/ nauczyciele języka niemieckiego – jako członkowie, w ilości nie mniejszej niż 1
nauczyciel na 20 kandydatów dla sprawdzianu znajomości języka niemieckiego;

B/

Sprawdzian przeprowadza się w terminie określonym decyzją Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie zasad naboru uczniów do różnych typów
szkół; szczegółowy termin określa dyrektor Gimnazjum nie później niż 7 dni przed
planowanym terminem sprawdzianu; sprawdzian dla kandydatów na rok szkolny
2010/2011 przeprowadzony zostanie w dniach 19-20 maja 2010 r.
Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej trwającej 60 min. i ustnej, przy czym
warunkiem dopuszczenia kandydata do części ustnej jest uzyskanie przez niego co
najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów za część pisemną. Na rok szkolny
2010/2011 kandydat może uzyskać za część pisemną maksymalnie 70 pkt., a za
część ustną maksymalnie 30 pkt. - łącznie 100 pkt. Część ustną przeprowadza się
następnego dnia po części pisemnej;
Na sprawdzian kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymację szkolną i
przybory do pisania .

C/

D/

3. WYNIKI SPRAWDZIANU
A/

B/

C/

D/

Kandydat zostaje zakwalifikowany do oddziału z rozszerzonym zakresem nauczania
języka angielskiego lub niemieckiego, jeśli w wyniku sprawdzianu, z ich obu części,
uzyska co najmniej 60 % możliwych do uzyskania punktów;
Jeśli 60 % punktów uzyska mniej kandydatów niż zakładana w oddziałach liczba
uczniów, to do każdego oddziału kwalifikuje się nie więcej niż 24 kandydatów,
kolejno z najwyższymi wynikami za obie części sprawdzianu;
Ogłoszenie listy przyjętych uczniów wraz z podziałem na oddziały wg uzyskanej
najwyższej liczby punktów, następuje nie później niż w 3 dni robocze po zakończeniu
części ustnej sprawdzianu; dla kandydatów na rok szkolny 2010/2011 do dnia 25
maja 2010 r.
Decyzje komisji przeprowadzającej sprawdzian są ostateczne.

