
REKRUTACJA DO KLASY 7 , DWUJĘZYCZNEJ 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, ul. Batorego 11,  ogłasza 

rekrutację  do oddziału dwujęzycznego, klasa 7 w roku szkolnym 2023/2024  .   

Harmonogram działań KANDYDATA  

Data 
Etapy postępowania rekrutacyjnego, czynność rodzica*kandydata 

od do 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

 
27 marca 2023 

 

 
 7 kwietnia 

2023  , 

do godz. 1600 

 

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, 

wypełniają wniosek ( zał. 1 ) Kandydaci składają w szkole 

1. wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych**  
Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnianie kryteriów w formie scanu za pośrednictwem poczty 

rekrutacja@sp2zabki.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły. 

 

WAŻNE: 

 Kandydat nie bierze udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego, jeśli w 

wymaganym terminie nie złoży wniosku.  

 

 

 
12 kwietnia 2023 godz. 14:30  

 

Kandydaci przystępują do testu predyspozycji językowych w szkole. 

 
14 kwietnia br. godz. 1500 

 

Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku postępowania 

rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

 
17 kwietnia   

 

21 kwietnia 

br. 

 do godz. 1600 

 
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do oddziału dwujęzycznego, 

klasa 7, w formie pisemnego oświadczenia ( zał. 2) Uwaga! Kandydat nie 

zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego, jeśli nie złoży potwierdzenia 

woli   w terminie. 

 

 

 

od 23 czerwca  

 

do 26 czerwca 

do  godz. 1400 

Złożenie do wglądu oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII 

bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Dotyczy tylko kandydatów spoza 

szkoły  

 

Uwaga! Kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego, 

jeśli nie złoży oryginału świadectwa w terminie. 

 

 

28 czerwca 2023r o godz. 15:00  Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 

 

 



*Ilekroć w harmonogramie mowa jest 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 2019 

r. poz. 1172 z późn.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 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
 


