ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH W RAMACH NABORU DO
ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W GIMNAZJUM NR 50 W POZNANIU
Podstawa Prawna:
1. Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie
szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (DZ.U. z 2015 r.,
poz.1942).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zmianami.

1. Gimnazjum nr 50 w Poznaniu prowadzi w roku szkolnym 2016/2017 nabór do oddziału
dwujęzycznego z językiem rosyjskim .
2. Postępowaniu rekrutacyjnemu do oddziału dwujęzycznego podlegają kandydaci
posiadając świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik testu
kompetencji językowych.
3. Testy kompetencji językowych odbędą sie w jednolitych w Poznaniu terminach:
 23 maja 2016 r. o godzinie 12:00 w naborze podstawowym,
 27 lipca 2016 r. o godzinie 12:00 w ewentualnym naborze uzupełniającym.
4. Test kompetencji przeprowadzany jest w sali lekcyjnej Gimnazjum nr 50 w Poznaniu przy
ulicy Ściegiennego 10.
5. kandydaci przystępujący do testu zobowiązani do zgłoszenia się w miejscu
przeprowadzania testu do godziny 11:45.
6. Nieprzybycie w wyznaczonym czasie jest podstawą do niedopuszczenia kandydata do
pisania testu.
7. Przebieg testu, forma i czas jego trwania oraz punktacja określone będą przez autorów
testu.
8. Przebieg testu nadzoruje zespół wyznaczony przez dyrektora Gimnazjum.
9. Prace kandydatów są kodowane.
10. Niedopuszczalne jest korzystanie przez kandydatów z jakichkolwiek pomocy oraz form
niesamodzielnej pracy. Naruszenie tej zasady wyklucza kandydata i powoduje przerwanie
jego pracy z końcowym wynikiem 0 punktów.
11. Wyniki testów ogłoszone będą w odniesieniu do kodów kandydatów w terminie 2
czerwca 2016 r. o godzinie 12:00.
12. Dalszej rekrutacji podlegają kandydaci, którzy uzyskali minimum 25% możliwych do
uzyskania punktów.
13. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie w budynku Gimnazjum oraz
umieszczenie na stronie www.gimnazjum50poznan.pl.
14. Testy odkodowuje komisja rekrutacyjna po ogłoszeniu jego wyników, kwalifikując
kandydatów do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

