
 

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych 

na rok szkolny 2019/2020 

Data  

Etap rekrutacji, czynność rodzica *kandydata od do 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

15 maja 31 maja Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** 

oraz oświadczenie, uczniem której szkoły jest kandydat, składają w 

recepcji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. 

Uwaga! 
1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i 
podpisanego wniosku w szkole kandydat nie bierze udziału w rekrutacji 
do oddziału dwujęzycznego. 
2.Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest kandydat, 

jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata. 

5 czerwca godz.9.00  Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w 

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. 

10 czerwca godz. 12.00  Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku 

sprawdzianu predyspozycji językowych. 

12 czerwca 14 czerwca 

godz. 15.00 

 Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie złożyli 

wniosku , bądź nie przystąpili do sprawdzianu predyspozycji 

językowych w terminie, składają w szkole wydrukowany i podpisany 

przez rodziców wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie uczniem, której 

szkoły jest kandydat. 

Uwaga! 
1.W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie wydrukowanego i 
podpisanego wniosku w szkole kandydat nie bierze udziału w rekrutacji 
do oddziału dwujęzycznego. 
2.Dokumentem potwierdzającym uczniem, której szkoły jest      
kandydat, jest oświadczenie podpisane przez rodziców kandydata. 

18 czerwca godz. 9.00  Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla 

kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie. 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w 

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. 

19 czerwca godz. 12.00  Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku 

sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 



 

  

*ilekroć w harmonogramie jest mowa o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów 

prawnych 

**dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są: 

a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 

kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z pózn.zm.); 

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego 

orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

d) objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (dz. u. z 2018 r. poz.998 z pózn.zm) 

21 czerwca 24 czerwca 

godz.13.00 

 Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do kl. VII 

24 czerwca  godz. 15.00  Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

24 czerwca 

po godz.15.00 

 25 czerwca      

do godz.15.00 
Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego 

oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa 

promocyjnego do klasy VII 

Uwaga! 
W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie , kandydat 
nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego. 

26 czerwca  godz.10.00  Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

POSTEPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

W sytuacji wystąpienia wolnych miejsc w oddziale , w skutek rezygnacji ucznia, do oddziału 

przyjmowane są kolejne osoby z listy rezerwowej wg. liczby punktów. 


