Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa Nr 3 Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie
klasy IV – VII
(żeglarstwo, kajakarstwo klasyczne, koszykówka, piłka nożna)
11-700 Mrągowo, ul.Nadbrzeżna 4, tel/fax: 89 741 77 76
www.zosbaza.mragowo.pl ; e-mail: baza.sekretariat@op.pl

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
● Składanie dokumentów – od 4 maja do 17 maja 2015r.
● Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – zbiórka kandydatów w szkole przy ulicy
Nadbrzeżnej 13 – sobota 3 czerwca 2017 r. godz. 9.00
● Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia niższej klasy – do 27 czerwca 2017r.
● Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – do 30 czerwca 2017r.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
● Składanie dokumentów – od 17 lipca maja do 7 sierpnia 2017r.
● Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – zbiórka kandydatów w szkole przy ulicy
Nadbrzeżnej 13 – czwartek 10 sierpnia 2017r. godz. 9.00
● Ogłoszenie listy uczniów przyjętych w dodatkowym terminie – 31 sierpnia 2017r.
Język obcy: język angielski
Kandydaci składają w ustalonych terminach niżej wymienione dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

podanie na druku ustalonym przez szkołę,
zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej (jeżeli kandydat posiada),
kartę lekarskich badań specjalistycznych kandydata oraz wyniki badań,
informację rodziców o stanie zdrowia dziecka,
kartę zdrowia ucznia (z poprzedniej szkoły),
świadectwo ukończenia niższej klasy,
wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej,
2 zdjęcia podpisane na odwrocie przez kandydata.

Druki wydaje i przyjmuje sekretariat Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul.Nadbrzeżna 13 w dni robocze w godz. 800-1500
__________________________________________________________________________________________
Lista kandydatów przyjętych do szkoły będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń
Z.O.S. „Baza” w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej 13
__________________________________________________________________________________________
Szczegółowe zasady kwalifikowania kandydatów określa Statut Z.O.S. „Baza” w Mrągowie,
Regulamin rekrutacji uczniów do szkół mistrzostwa sportowego w Z.O.S. „Baza” w Mrągowie,
obowiązujące rozporządzenia MEN
oraz Zarządzenie Nr 22/2017 W-M Kuratora Oświaty z dn. 10 kwietnia 2017r.
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