Harmonogram rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2014/15
od 10 lutego 2014 r. do
28 lutego 2014 r.
od 6 marca do 17 marca 2014 r.
00

18 marca 2014 r. do godz. 13

od 24 marca 2014 r.
do 18 kwietnia 2014 r.

Sk adanie poda przez kandydatów do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkó
Sportowych
Sprawdziany uzdolnie kierunkowych do oddzia ów sportowych: Gimnazjum Sportowe
nr 1 w Zespole Szkó Sportowych, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9
Og oszenie wyników uzdolnie kierunkowych
Sk adanie przez rodziców za po rednictwem internetowego serwisu naboru pod
adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl:
- zg oszenia podj cia przez kandydata nauki w klasie I w gimnazjum obwodowego;
- podania o przyj cie dziecka na wolne miejsca do klasy I gimnazjum spoza obwodu;
W przypadku ubiegania si o przyj cie do gimnazjum spoza obwodu, nale y
wygenerowa z systemu naboru podanie, wydrukowa je i podpisane przez
rodziców/opiekunów prawnych dostarczy do gimnazjum wskazanego na pierwszym
miejscu listy preferencji

3 lipca 2014 r. godz. 1500

W przypadku zg oszenia podj cia nauki w gimnazjum obwodowym nale y potwierdzi
ten fakt w internetowym serwisie naboru, a nast pnie pobra z serwisu zg oszenie,
wype ni je r cznie i dostarczy do gimnazjum obwodowego.
enie przez kandydata
wiadectwa uko czenia szko y podstawowej
i za wiadczenia o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów
Og oszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyj cia do gimnazjum

3 lipca 2014 r. od godz. 1500
do 7 lipca 2014 r. do godz. 1200

Potwierdzenie przez rodziców woli podj cia nauki w gimnazjum, do którego dziecko
zosta o zakwalifikowane

7 lipca 2014 r. godz. 1500

Og oszenie listy kandydatów przyj tych do szko y
Sk adanie w gimnazjum wniosku o sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia
kandydata do szko y

do 1 lipca 2014 r. do godz. 1500

do 14 lipca 2014 r.

