
 

 

 

 

 

 

 

Informacije šulerjam a staršim za přizjewjenje na gymnazij po 

zakónčenju 10.lětnika 

Kotre wuměnjenja dyrbju spjelnić? 

Za přiwzaće na gymnaziju? dyrbiš znamkowy přerězk wot 2,5 a lěpje w 

předmjetach serbšćina abo němčina, jendźelšćina a matematika docpěć. Dale 

dyrbi twój přerězk we wšitkich dalšich předmjetach lěpje hač 2,5 być. 

Informaciju wo doskónčnym přijimowanju dóstanješ po wuspěšnym 

wotzamknjenju realnošulskeho zakónčenja. 

Hdy a kak so na Serbskim gymnaziju přizjewju? 

Wot 10.02. 2021 móžeće Waše dźěćo wosobinsce abo postalisce na Serbskim gymnaziju 

přizjewić. 

 

srjeda, 10.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź.  

štwórtk, 11.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź. pjatk, 12.02.21 wot 8.00 do 12.00 hodź. 

 

póndźela, 15.02.21 wot 8.00 do 15.30 

hodź. 

wutora, 16.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź. 

srjeda, 17.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź. štwórtk, 18.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź. 

pjatk, 19.02.21 wot 8.00 do 12.00 hodź.  

 

póndźela, 15.02.21 wot 8.00 do 15.30 

hodź. 

wutora, 16.02.21 wot 8.00 do 18.00 

hodź. 

srjeda, 17.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź. štwórtk, 18.02.21 wot 8.00 do 15.30 hodź. 

pjatk, 19.02.21 wot 8.00 do 12.00 hodź.  

 

  

 

SERBSKI GYMNAZIJ BUDYŠIN 

SORBISCHES GYMNASIUM BAUTZEN 



Za přizjewjenje trjebamy sćěhowace podaća: 

- Wopytaš předmjet nabožinu abo etiku? 

- Wopytaš maćernorěčnu rjadownju abo 2plus rjadownju? 

- Kotru druhu cuzu rěč wuknješ?  

 

Za přizjewjenje trjebaš sćěhowace podłožki: 

1. Próstwa na přiwzaće na gymnazij (bjezformna). 

2. Tabelariski žiwjenjoběh. 

3. Kopija połlětneho wuswědčenja 10.lětnika. 

4. Wopismo poroda w originalu abo druhi wotpowědny dopokaz identity. 

5. Zdźělenje wo wosebitym pedagogiskim spěchowanju (jeli trjeba). 

6. Zdźělenje wo staršiskim prawje (Sorgerecht/ jeli trjeba). 

 

W poslednim šulskim tydźenju před lětnymi prózdninami, dnja 20.07.2021, přewjedźemy w 

času wot 7:40 hodź. do 13:00 hodź. za was informaciske zarjadowanje pola nas w šuli. Tu 

so wam trěbne wučbnicy za nowe šulske lěto přepodaja a wšě wažne informacije k 

zhotowjenju fachoweho dźěła sposrědkuja. Tute maće potom w 10.lětniku pisać.  

Wjeselimy so na Tebje!  

 


