ZASADY i KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
do Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą na rok szkolny 2022/2023
I.

ZASADY OGÓLNE
1. O przyjęcie do Gimnazjum we Frankfurcie, do klasy IX, mogą ubiegać się uczniowie klas VIII
szkół podstawowych.
2. Kandydatem może być uczeń z przynajmniej dobrymi wynikami na świadectwie z klasy VII
szkoły podstawowej i wystarczającą znajomością języka niemieckiego.
3. Kandydat winien złożyć podanie wg. określonego wzoru wraz ze świadectwem promocyjnym
z klasy VII (oryginał) do Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach,
ul. Bohaterów Warszawy 3, do dnia 10 maja 2022 r.
4. O przyjęciu do szkoły decydują: wyniki egzaminu z języka niemieckiego, rozmowy
kwalifikacyjnej i oceny na świadectwie z klasy VII.
5. Dla uczniów przyjętych do Gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą szkołą prowadzącą jest
Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.

II.

III.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą zdają egzamin
w dwóch etapach.
I etap egzaminu odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach
1.

14 maja 2022r o godz. 11:30 wszyscy kandydaci zdają testowy egzamin selekcyjny
z języka niemieckiego.

2.

Za test selekcyjny kandydat może otrzymać maksymalnie 70 pkt. a za wyniki na
świadectwie maksymalnie 30 pkt.
3.

IV.

V.

Kandydat otrzyma odpowiednio za oceny na świadectwie:
celujący - 3 pkt.,
bardzo dobry - 2 pkt., dobry - 1 pkt. z przedmiotów: język polski, język niemiecki, język
angielski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, informatyka.

4.

Ogółem kandydat może uzyskać max 100 pkt.

5.

Szkolna Komisja Kwalifikacyjna, na podstawie wyniku testu oraz świadectwa, ustala listę 46
kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu. Szkoła poinformuje kandydata drogą
elektroniczną.

II etap egzaminu, kandydaci zdają w Gimnazjum we Frankfurcie nad Odrą:
1. Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
wytypowanymi po I etapie w dniach 7, 8, 9 czerwca 2022r. we Frankfurcie sprawdzające
stopień porozumiewania się w języku niemieckim.
2.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ustala ostateczną listę 26 kandydatów
przyjętych do IX klasy Gimnazjum na rok szkolny 2022/2023.

3.

13 czerwca 2022r. zostaną wysłane pocztą elektroniczną informacje o przyjęciu do szkoły
oraz dalsze informacje dotyczące bezpośrednich przygotowań na nowy rok szkolny.

4.

Listę przyjętych uczniów do szkoły, Dyrekcja Gimnazjum przekaże do: Zespołu Szkół
Licealnych w Słubicach, Starostwa Powiatowego w Słubicach, Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowi zamiejscowi mają możliwość zamieszkania w internacie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, ul Sienkiewicza 28.
2.

Rok szkolny 2022/2023 w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą
zaczyna się 22 sierpnia 2022r.

Powyższe zasady i terminy zostały zatwierdzone na spotkaniu dn. 28 października 2021r przez dyrekcje
Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach i Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

