REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY Z ROZSZERZONYM
JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1. Rodzic lub prawny opiekun kandydata ubiegającego się o miejsce w klasie
z rozszerzonym językiem angielskim, powinien zgłosić osobiście lub telefonicznie chęć
przystąpienia dziecka do sprawdzianu kompetencji językowych w sekretariacie szkoły
w wyznaczonym terminie do: 21 marca 2016 r. Proszę podać imię i nazwisko dziecka
oraz nazwę szkoły.
2. Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się dnia 23 marca 2016 r. o godzinie
15.30 w salach nr 8 i 9 (I piętro).
3. Kandydat powinien stawić się w dniu sprawdzianu 15 minut przed rozpoczęciem testu tj.
o godz. 15.15. Uczeń przystąpi do egzaminu po okazaniu legitymacji szkolnej.
4. Test językowy obejmuje treści zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej.
5. Sprawdzian ma formę pisemną i trwa 60 minut. Składa się z następujących części:
czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, gramatyka, słownictwo, reagowanie
językowe i pisanie. Wszystkie prace są kodowane.
6. Komisja ma prawo usunąć z sali kandydata, który pracował niesamodzielnie lub korzystał
z dodatkowych pomocy dydaktycznych.
7. Po napisaniu testu, kandydat może opuścić salę przed wyznaczoną godziną jego
zakończenia.
8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły (zakodowane), jak również
będą dostępne w sekretariacie szkoły w dniu 31 marca.
9. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pracy w obecności rodzica/prawnego opiekuna
i jednego z członków komisji do 4 kwietnia br. Chęć zobaczenia pracy danego ucznia
należy zgłosić w sekretariacie szkoły celem ustalenia terminu spotkania.
10. Kandydat ma prawo złożyć odwołanie od decyzji komisji w terminie do 3 dni od daty
ogłoszenia wyników. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia
warunków niniejszego regulaminu.
11. Odwołanie zostanie rozpatrzone w trybie natychmiastowym. Decyzja komisji jest
ostateczna.
12. Opinie poradni o dysleksji, dysortografii, dysgrafii będą uwzględniane przy sprawdzaniu
testów tylko wtedy, gdy zostaną dostarczone do sekretariatu szkoły przed sprawdzianem.
Dane kontaktowe:

Gimnazjum w Pszowie
ul. Niepodległości 99
44-370 Pszów
tel. 32 455 78 22
www.gimnazjum.pszow.pl

