Harmonogram rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej
(do 31 sierpnia 2019 r. Szkolnego Punktu Konsultacyjnego)

przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w
Remseck
na rok szkolny 2019/2020


Rekrutacja trwa od 1 maja do 30 czerwca 2019 r.



Do dnia 30 czerwca 2019 r. należy złożyć dokumenty o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej ośmioletniej Szkoły Podstawowej i trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
(dotyczy uczniów kończących w roku szkolnym 2018/2019 trzyletnie Gimnazjum)
oraz do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego (dotyczy uczniów kończących w
roku szkolnym 2018/2019 ośmioletnią Szkołę Podstawową).



Przyjmowane są wyłącznie kompletne dokumenty wraz z załącznikami. Trwa także
rekrutacja uzupełniająca nowych uczniów do poszczególnych klas. Druki rekrutacyjne
proszę wypełnić literami drukowanymi i podpisać.



Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście u kierownika szkoły
lub w wersji PDF/JPG przesyłać na adres e-mail: remseck@orpeg.pl
Proszę nie przysyłać skanów pojedynczych kartek.



W przypadku wysłania PDF/JPG oryginały dokumentów rekrutacyjnych dostarczamy
do 30 września, a oryginały zaświadczeń o uczęszczaniu ucznia do szkoły niemieckiej
lub innej, w której dziecko spełnia obowiązek szkolny, do 31 października.



Druki

rekrutacyjne

www.remseck.orpeg.pl

można

pobrać

na

stronie

internetowej

szkoły

zakładka „DRUKI – rekrutacja”, w bibliotece szkolnej, u

kierownika.


Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do dnia 31 lipca.



Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku wolnych miejsc, odbędzie się w terminie od
1 września do 31 października.



Do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego rodzice uczniów klasy VIII szkoły
podstawowej, klasy 3 gimnazjum oraz klas licealnych informują pisemnie (e-mail)
wychowawcę klasy, czy uczeń będzie kontynuował naukę w kolejnym roku szkolnym.
UWAGA! Ilość oddziałów klasowych tworzona będzie na podstawie zgłoszeń
otrzymanych do dnia 15 czerwca. Proszę o przestrzeganie ustalonych terminów,
ponieważ ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości tworzenia nowych
klas we wrześniu.

Kierownik szkoły przyjmuje dokumenty w sali B-121 w dni odbywania się zajęć (w soboty)
w godzinach 8:30 - 9:00 oraz 12:00 - 13:30.
Adres szkoły, w której odbywają się lekcje:
Wilhelm-Keil-Schule, 71686 Remseck am Neckar, Neckarkanalstr. 55
UWAGA! Nie jest to adres do korespondencji. Proszę nie wysyłać na ten adres żadnych
dokumentów!
Dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową (remseck@orpeg.pl)
lub w czwartki i piątki pod numerem telefonu: 0170 295 34 96.

