REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Od 12 marca 2019r. zgodnie z podanymi terminami uruchomiona zostanie na platformie
miejskiej strona internetowa dla rodziców dotycząca rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych
www.gdynia.pl/rekrutacja.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

1. Rodzic na swoim koncie posiada informator, zasady naboru, terminarz i pliki oraz instrukcję do
pobrania (załączniki) – może śledzić przebieg rekrutacji swojego dziecka.
2. Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje go i w wersji papierowej przynosi do placówki
I wyboru.
3. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.7.30-15.30.
Dla rodziców nie mających dostępu do Internetu w dniach 18.03.2019r.(poniedziałek)
i 21.03.2019r. (czwartek) zostanie dodatkowo uruchomione stanowisko w sekretariacie szkoły
w godz. od 15.30-17.00.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Od 25 marca 2019r. zgodnie z podanymi terminami rodzice mogą dokonać
zapisu dziecka do klasy I ( również do klasy I sportowej) poprzez złożenie
w sekretariacie szkoły w godz.7.30-15.30 dokumentacji, która będzie
udostępniona na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 40 zgłoszenie lub wniosek mogą pobrać i oddać
bezpośrednio u wychowawcy grupy lub na zebraniu z rodzicami dla kandydatów
do klas I, które odbędzie się 26.03.2019r. o godz.17.00.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY SIÓDMEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Od 25 marca 2019r. do 20 kwietnia 2019r. rodzice uczniów kl.6 składają wniosek
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (który można pobrać i oddać w sekretariacie szkoły,
u wychowawcy lub na spotkaniu informacyjnym dla rodziców klas 6).

 W dniu 27.03.2019r. godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców
uczniów klas 6.
 Warunkiem przyjęcia do oddziału jest pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji
językowych, który odbędzie się 25 kwietnia o godz. 15.00
 30 kwietnia 2019r. - podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu predyspozycji językowych.
 7 maja 2019r. - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego.
 14 maja 2019r. - podanie listy kandydatów przyjętych do oddziału dwujęzycznego.

