Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 B a r d e j o v

KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie v školskom roku 2009/2010
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných
školách a Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov riaditeľstvo školy oznamuje:
1. Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2009/2010 sa budú konať:
1. termín: 11. mája 2009
2. termín: 14. mája 2009
2. Riaditeľstvo Gymnázia L. Stöckela v Bardejove prijme 150 žiakov do 5 tried.
3. Kritériá na vykonanie skúšky a podmienky prijatia:
a) prijímaciu skúšku do 1. ročníka školského roka 2009/2010 budú robiť prihlásení
žiaci z vyučovacieho jazyka a z matematiky písomnou formou
b) pri rozhodovaní o prijatí sa bude brať do úvahy prospech dosiahnutý v základnej škole
a výsledky dosiahnuté na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a z
matematiky (váha troch častí kritérií bude v pomere 50:100:100)
c) pri rozhodovaní o prijatí sa bude brať do úvahy skutočnosť, že uchádzač je úspešným
riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom iných súťaží v okresnom alebo vyšších
kolách,
- doklad o umiestnení je potrebné predložiť riaditeľstvu školy do 20. apríla 2009
- dňa 24. apríla 2009 budú zverejnené osobitné kritériá bodového zvýhodnenia
výsledkov olympiád
d) v prípade rovnosti bodov uchádzačov rozhoduje:
1. počet získaných bodov na PS v matematike
2. počet získaných bodov na PS v slovenskom jazyku a literatúre
3. počet bodov získaných za prospech dosiahnutý v ZŠ
4. výsledky MONITORU 9 v slovenskom jazyku a literatúre
5. výsledky MONITORU 9 v matematike
e) uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa aspoň 30 bodov zo slovenského
jazyka a literatúry a aspoň 30 bodov z matematiky
f) podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, §-u 65, odst. 4 budú bez
prijímacích skúšok prijatí tí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka
základnej školy (MONITOR 9) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť
najmenej 90 %
g) bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorých úspešnosť v MONITORE 9 bola
v matematike a v slovenskom jazyku minimálne 70 % a súčasne v predmetových
olympiádach matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, anglickom jazyku,
nemeckom jazyku, francúzskom jazyku, ruskom jazyku v 8. alebo 9. ročníku ZŠ
sa umiestnili do piateho miesta v okresnom, resp. vo vyššom postupovom kole.
V Bardejove dňa 9. marca 2009
RNDr. Marcel Tribus
riaditeľ školy
Tieto kritériá boli schválené pedagogickou radou dňa 9. 3. 2009

