Króteria rekrutacji w dimnazjum mublicznóm w drabkowie
na rok szkolnó 2015L2016
Ø t postępowaniu rekrutacójnóm w dimnazjum mublicznóm w drabkowie na rok
szkolnó O0N5LO0NS obowiązują króteria określone w statucie gimnazjumW
Ø hażdemu króterium przópisana jest określona liczba punktówK
Ø t przópadku uzóskania przez grupę kandódatów równorzędnóch wóników, komisja
rekrutacójna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce gimnazjum
na liście preferencji kandódata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej)K
Ø ppełnianie króteriów należó potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej
dokumentóK
Ø t przópadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzającóch spełnianie króteriów
oraz w sótuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartóch w oświadczeniu, komisja
rekrutacójna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego króteriumK
Ø moniższe króteria nie obowiązują kandódatów zamieszkałóch w obwodzie gimnazjum
– przójmowanóch na podstawie zgłoszenia na mocó ustawó
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aokumentó, które rodziceLprawni opiekunowie dołączają do wniosku:
aokumentó potwierdzające spełnianie króteriówW
NK Świadectwo ukończenia szkołó podstawowej
OK waświadczenie o szczegółowóch wónikach sprawdzianu
PK lrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wódane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności
4K waświadczenie o uzóskaniu tótułu laureata lub finalistó ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowóch lub tótuł laureata konkursów przedmiotowóch o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzanóch zgodnie z przepisami
wódanómi na podstawie artK OO ustK O pkt U ustawó z dnia 7 września N99N rK o
sóstemie oświató (azK rK z O004 rK kr O5S, pozK O57O, z późnK zmK) są przójmowani w
pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkołó podstawowejK

aokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. pkładający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „gestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.

