НАБІР
до державних середніх шкіл
для молоді
у 2020/2021 навчальному році
Правила прийому до середніх шкіл

У Тримісті прийом до середніх шкіл у 2020/2021 навчальному році буде проводитися в
електронній формі за допомогою інтернет-системи Набір:
https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat
Корисний словничок для кандидата:
Пункт набору – кожна середня школа на території Ґданська підключена до системи
електронного набору.
Список уподобань (надання переваги) кандидата – це список усіх класів, до яких
кандидат хоче потрапити; розташований він у порядку важливості для кандидата: від того
класу, на якому йому найбільше залежить, до того класу, на якому йому найменше залежить.
Школа першого вибору - це та середня школа, до якої кандидат хотів би потрапити в першу
чергу – т.зв. школа першого вибору (тобто найбажаніша для нього школа) і яка буде
обслуговувати цього кандидата – приймати, зберігати та перевіряти його документи.
Перевірка особливих здібностей з певного напрямку – перевірка:
- рівня фізичної підготовки – стосується кандидатів до спортивних класів,
- здібностей до вивчення мов – стосується кандидатів до двомовних класів,
- творчих здібностей: музичних, художніх – стосується кандидатів до мистецьких класів.
Строки проведення перевірки особливих здібностей зазначені на сторінках тих шкіл, які будуть
їх проводити.
Кандидат до старших класів середньої школи створює обліковий запис у системі, вводить свої
дані, обирає класи за списком своїх уподобань, роздруковує заяву (подання) і приносить її до
школи першого вибору.
Кандидати до старших класів державних середніх шкіл можуть подавати документи не
більше, ніж до п’яти шкіл, які підпорядковуються муніципалітету м. Ґданськ.
УВАГА: Немає обмежень у виборі кількості класів у межах тих п’яти шкіл, до яких ти
хотів
би потрапити. Чим більше класів ти обереш, тим більше матимеш шансів потрапити до омріяної
школи!!!
Бажаємо кандидатам вдалого вибору середньої школи.
Департамент соціального розвитку Міської адміністрації в Ґданську

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ КАНДИДАТІВ
відповідно до § 11b ust. 2 Розпорядження Міністра національної освіти
від 20 березня 2020 р.
про спеціальні рішення під час тимчасового обмеження функціонування
підрозділів системи освіти у зв’язку із запобіганням, протидією та викоріненням
COVID-19 (Dz.U. poz.493 з пізн. змінами)

Послідовність дій
Подання кандидатами заяв на вступ до перших класів
державних середніх шкіл, за винятком шкіл і двомовних
відділів та міжнародних відділів, військових відділів, а
також шкіл та відділів, що проводять спортивну
підготовку.
Додавання до заяви про вступ до середньої школи
довідки про закінчення початкової школи.
Подання кандидатами заяв на вступ до двомовної
середньої школи, двомовного відділу, міжнародного
відділу, військового відділу в середній школі та шкіл і
відділів, що проводять спортивну підготовку в середніх
школах.
Перевірка особливих здібностей з певного напрямку*

Перевірка рівня фізичної підготовки*
Перевірка рівня мовних компетентностей.
Проведення тестування на визначення здібностей до
вивчення мов (вступні класи).
Надання відбірковою комісією списку кандидатів, які
отримали позитивний результат перевірки особливих
здібностей.
Надання відбірковою комісією списку кандидатів, які
отримали позитивний результат перевірки рівня фізичної
підготовки.
Надання відбірковою комісією списку кандидатів, які
отримали позитивний результат перевірки рівня мовних
компетентностей і тестування на визначення здібностей
до вивчення мов (вступний клас).
Подання (долучення) до заяви про вступ до середньої
школи копії свідоцтва про закінчення початкової школи
та довідки про результати іспиту восьмикласника.
Перевірка відбірковою комісією заяв на вступ до школи
та документів, що підтверджують відповідність

Строки проведення
набору
від 15 червня 2020
до 10 липня 2020
до 15.00
від 26 червня 2020
до 10 липня 2020
до 15.00
від 15 червня 2020
до 22 червня 2020
до 15.00
від 23 червня 2020
до 07 липня 2020
II термін:
до 30 липня 2020
від 23 червня 2020
до 07 липня 2020
II термін:
до 30 липня 2020
від 23 червня 2020
до 07 липня 2020
II термін:
до 30 липня 2020
І термін: до 09 липня 2020
II термін: до 31 липня 2020
І термін: до 09 липня 2020
II термін: до 31 липня 2020
І термін: до 09 липня 2020
II термін: до 31 липня 2020
від 31 липня 2020
до 04 серпня 2020
до 15.00
до 11 серпня 2020

кандидата умовам або критеріям, які беруться до уваги
під час відбору, у тому числі тих обставин, які
встановлені війтом (бурмістром або президентом) і
вказані у заявах.
Публічне оприлюднення відбірковою комісією списку
кандидатів, які пройшли та не пройшли відбір.
Видача школою, яка проводить професійне навчання,
направлення на медичний огляд.
Підтвердження батьками кандидатів їхнього бажання
про вступ у формі надання оригіналу свідоцтва про
закінчення початкової школи та оригіналу довідки про
результати іспиту восьмикласника, а у випадку школи,
яка надає професійну підготовку, також медичної
довідки, що містить висновок про відсутність
протипоказань для здоров'я для здійснення практичного
навчання**
Публічне оприлюднення відбірковою комісією списку
прийнятих і неприйнятих кандидатів.
Оприлюднення куратором освіти інформації про кількість
вільних місць у середніх школах.

12 серпня 2020
від 15 червня 2020
до 14 серпня 2020
від 13 серпня 2020
до 18 серпня 2020
до 15:00

19 серпня 2020
до 14:00
до 20 серпня 2020

*Директор школи визначає конкретний термін перевірки особливих здібностей з певного

напрямку, рівня мовних компетентностей, тестування на визначення здібностей до
вивчення мов та перевірки рівня фізичної підготовки.
** Якщо немає можливості надання зазначених документів, то один із батьків
кандидата чи повнолітній кандидат повинен повідомити про це директора школи до
18 серпня 2020 року до 15.00, зазначаючи причину недотримання терміну.
Інформація подається в паперовій або електронній формі (електронною поштою).
Свідоцтво чи довідка подаються директору школи, до якої був прийнятий учень, не
пізніше 25 вересня 2020 року.
Під час проведення набору до середніх шкіл у 2020/2021 навчальному році не
буде проводитися додатковий набір через неможливість проведення цієї
процедури з дотриманням терміну, передбаченого законом (art. 161 ust. 2 – Закон про
освіту), тобто до кінця серпня того року, який передує навчальному року, у якому
проводиться набір.
Що стосується кандидатів, які не будуть прийняті до середніх шкіл під час
проведення набору у 2020/2021 навчальному році, то питання про прийом до цих
навчальних закладів буде вирішувати директор школи (на підставі art. 130 ust. 2 Закон про освіту).

