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Podoba mi się przyjazna atmosfera i rozrywki wymyślane przez naszą wychowawczynię.
Piotrek

Na chórze panuje cudowna atmosfera.
Uczęszczając na zajęcia dodatkowe poznajemy nowe osoby.
Ola

Jeśli lubisz gry sportowe, to nie będziesz się
u nas nudzić. Mamy wiele pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turnieje międzyklasowe.

U nas jest bardzo interesująco. Lekcje są ciekawie
prowadzone. W ciągu roku organizowanych jest mnóstwo akcji charytatywnych i społecznych.
Angela

Tomek

Uwierz w swoją pasję!

Kasia

Na ceramice odnajdziesz
artystyczną duszę.
Monika

Jest bardzo mało
nudnych apeli.
Kacper
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Lubimy grać w szachy. Świetny jest Klub Szachowy.
Kamil

Mogę rozwijać swoje pasje.

Piotrek

Jest dużo fajnych akcji, takich
jak dzień kapcia i misia.

I Wi-Fi działa!

Tablety to nasze codzienne
narzędzie pracy.
Kacper

Weronika

Spotkania z ciekawymi
ludźmi i wspieranie talentów - to lubię!
Marta

W naszej szkole podoba nam się możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz mili i pomocni nauczyciele.
kl. II B

Terminarz rekrutacji do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach (2016 )
1 - 23 VI

Złożenie zaświadczenia lub wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24 - 28 VI

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów.

5 VII

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum.

18 i 19 VII

Ostateczny termin złożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych
wymaganych dokumentów (dotyczy tych kandydatów, którzy złożyli kopie dokumentów).

20 VII

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do gimnazjum i kandydatów
nieprzyjętych.
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