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REKRUTACJA DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

Krok 1 – Wypełnienie Karty Zgłoszenia zgłoszenie
Pierwszym etapem rekrutacji do klasy dwujęzycznej jest złożenie Karty Zgłoszenia wraz z
wymaganymi dokumentami:
• wykaz ocen za I semestr 6 klasy SP,
• świadectwo ukończenia 5 klasy SP,
• dodatkowo warto dołączyć dyplomy i zaświadczenia potwierdzające dotychczasowe
osiągnięcia ucznia,

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie SP ETE do 17 kwietnia 2019r.

Rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o 4 kryteria:
1. obserwacja uczniów w grupie podczas lekcji (sprawdzająca umiejętność słuchania i
mówienia), która odbędzie się
25 kwietnia 2019, godz. 9.00 - 12.00
2. test z języka angielskiego (sprawdzający umiejętności słuchania i czytania),który odbędzie
się także 25 kwietnia 2019 r. godz.9.00 - 12.00
3. test kompetencji językowych, który odbędzie się 9 maja 2019, godz. 9.00-11.00
4. analiza ocen z wybranych przedmiotów (języki: angielski, polski, niemiecki - drugi język obcy,
matematyka i przyroda).

Krok 2 - Indywidualne spotkanie z Dyrektorem SP ETE
Po zakwalifikowaniu się (ogłoszeniu wyników rekrutacji - 16 maja 2019 ) zapraszamy ucznia
wraz z Rodzicami na indywidualną rozmowę z Dyrektorem SP ETE, w czasie której będzie
możliwość bliższego poznania zasad i wartości Szkół ETE. Termin spotkania można umówić
kontaktując się z sekretariatem SP ETE.

Krok 3 – Podpisanie umowy oraz wpłata wpisowego
W sytuacji, gdy Rodzice zdecydują się zapisać ostatecznie ucznia do SP ETE – podpisują
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umowę oraz wpłacają opłatę wpisową i czesne za pierwszy miesiąc pobytu ucznia w szkole.
Wpłaty wpisowego lub czesnego można dokonywać przelewem bankowym lub
osobiście.Wpisowe nie obejmuje naszych dotychczasowych uczniów, pragnących kontynuować
naukę w SP ETE.

W roku 2019/2020 Szkoły ETE planują utworzenie jednego oddziału dwujęzycznego klasy
7 (do 14 osób).

Poniżej mogą Państwo pobrać Kartę Zgłoszenia ucznia.

Karta Zgłoszenia (PDF)
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