Koszalin, dn. 25 marca 2013 roku

Szanowni Państwo
Rodzice uczniów klas VI
Szkół Podstawowych
Dla Państwa dzieci powoli dobiega końca pierwszy etap edukacji szkolnej. Etap, który dał podstawy do dalszego
rozwoju. Jego podsumowaniem będzie Sprawdzian po szkole podstawowej, z którym już wkrótce przyjdzie im się
zmierzyć. Zanim jednak to się stanie, już teraz nadszedł moment, kiedy wraz z dziećmi stoicie Państwo przed wyborem
gimnazjum. Państwa dziecko bez względu na wynik Sprawdzianu, ma zagwarantowane miejsce w gimnazjum
obwodowym. W miarę wolnych miejsc, może też ubiegać się o przyjęcie do jednego spośród pozostałych gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Koszalin.
Aby ułatwić Państwu przejście przez proces rekrutacji do koszalińskich gimnazjów Gmina Miasto Koszalin w tym roku
po raz pierwszy przygotowała rekrutację elektroniczną, która jest częścią budowanego w Koszalinie Elektronicznego
Systemu Zarządzania Oświatą. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu „Portal edukacyjny województwa
zachodniopomorskiego – Koszalin” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Aby wziąć udział w elektronicznej rekrutacji należy pomiędzy 25 marca a 18 kwietnia br. wejść na stronę internetową
pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ i wybrać „Nabór do Gimnazjów”. Następnie należy kliknąć „Załóż
nowe konto” oraz podać numer pesel dziecka.
Jeżeli dziecko jest zameldowane w Koszalinie, system wskaże gimnazjum obwodowe. Jeżeli tak się nie stanie, należy
koniecznie zgłosić się do gimnazjum obwodowego, aby wyjaśnić tę sytuację. Następnie system pozwoli wybrać jeden
z trzech wariantów. Pierwszy to potwierdzenie chęci skorzystania z oferty gimnazjum obwodowego. Drugi to
rezygnacja z miejsca w gimnazjum obwodowym oraz z rekrutacji do pozostałych gimnazjów publicznych objętym
elektronicznym naborem. Ostatnim jest chęć ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum poza obwodem.
Jeżeli wybiorą Państwo miejsce w gimnazjum obwodowym, zachęcamy jeszcze do wizyty w tym gimnazjum
i potwierdzenie do klasy, o jakim profilu chcą Państwo aby dziecko uczęszczało. Jeżeli tego Państwo nie uczynicie,
szkoła sama zdecyduje, do której klasy dziecko zostanie zapisane.
Jeżeli mimo wszystko chcą Państwo, aby dziecko uczęszczało do gimnazjum poza obwodem, macie możliwość
ubiegania się o przyjęcie do dwóch gimnazjów. Wskazana przez Państwa kolejność szkół oraz oddziałów, będzie
decydowała o kolejności, w jakiej system będzie przydzielał dziecko na wolne miejsca w wybranych szkołach. Jeżeli
zabraknie w nich miejsca, dziecko zostanie automatycznie przydzielone do gimnazjum obwodowego. Po wypełnieniu
w systemie podania elektronicznego, należy je wydrukować oraz dostarczyć do 18 kwietnia 2013 roku do
gimnazjum wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji.
Dodatkowo, aby dopełnić procedury rekrutacyjnej, do 2 lipca 2013 roku do wybranego gimnazjum należy dostarczyć
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu
zewnętrznego oraz inne dokumenty określone przez dyrektora gimnazjum.
Wyniki naboru elektronicznego zostaną ogłoszone przez poszczególne gimnazja w dniu 3 lipca 2013 roku.
Mamy nadzieję, że zaproponowane Państwu rozwiązanie znacznie ułatwi proces zapisywania dziecka do gimnazjum.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naborem, należy kontaktować się z gimnazjum obwodowym
lub gimnazjum, wskazanym w podaniu na pierwszy miejscu listy preferencji.
Z poważaniem
Prezydent Miasta
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