
 

Załącznik nr 2 

............................................................ 

imię i nazwisko ucznia 

............................................................. 

data urodzenia 

............................................................. 

adres 

 ............................................................. 

nr telefonu 

 

 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI 

JĘZYKOWYCH 

 

Ja, ..........................................................................................................., (imię i nazwisko) uczeń 

Szkoły Podstawowej nr ..................... w .......................................................  (nazwa miejscowości) 

deklaruję przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w Szkole Podstawowej nr 

10 w Rzeszowie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z językiem 

angielskim w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021 oraz terminarzem rekrutacji. 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowej nr 10 w Rzeszowie reprezentowana przez Dyrektora. 

 

Dane podane przez Pana/Panią na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie Szkoły. 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych 

 

.........................................................      ………………………………… 

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna                                             czytelny  podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Załącznik nr 3 

............................................................ 

imię i nazwisko ucznia 

............................................................. 

data urodzenia 

............................................................. 

adres 

 ............................................................. 

nr telefonu 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, że ………………………………………………..……… (imię i nazwisko kandydata) 

ur. ……………………………. uczeń SP nr 10  w Rzeszowie należy do rodziny spełniającej 

poniższe warunki (proszę zaznaczyć znakiem × w kwadracie jeśli dany punkt dotyczy Państwa) 

  

 wielodzietność rodziny kandydata 

 niepełnosprawność kandydata 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 samotne wychowanie kandydata w rodzinie 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

.........................................................       

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna                                

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

              

 

............................................................ 

imię i nazwisko ucznia 

............................................................. 

data urodzenia 

............................................................. 

adres 

 ............................................................. 

nr telefonu 

 

 

 

 

 Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły 

 

 

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia córki/syna  

 

………………………………………………….numer PESEL ………………………  
Imię i nazwisko dziecka  

 

 

do klasy siódmej dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.  

 

 

              ………………………………………  
              data i podpis rodzica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Harmonogram rekrutacji - rok szkolny 2020/2021 

Lp.  

Rodzaj czynności 

Terminy 

Postępowanie re-

krutacyjne 

Postępowanie uzu-

pełniające 

1. Złożenie deklaracji chęci zapisu ucznia do klasy 

siódmej dwujęzycznej w roku szkolnym 

2020/2021. 

17.02.2020- 

28.02.2020 

- 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwuję-

zycznej. 

 (deklaracja przystąpienia do sprawdzianu 

predyspozycji językowych i oświadczenie) 

01.04.2020 -  

20.04.2020  

do godziny 15:00 

17.08.2020 - 

21.08.2020 

do godziny 15:00 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji          

językowych (sprawdzian pisemny). 

 

Termin egzaminu ustnego zostanie podany                 

w maju. 

 

11.05.2020 – 

15.05.2020 

Godzina zostanie 

podana na 7 dni 

przed planowa-

nym terminem 

sprawdzianu. 

24.08.2020 

godzina 10:00 

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwu-

języcznej o świadectwo ukończenia klasy VI. 

(złożenie w sekretariacie kopii świadectwa) 

26.06.2020 

do godziny 15:00 

    

nie dotyczy 

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-

sków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i doku-

mentów potwierdzających spełnianie przez kan-

dydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 29.06.2020 do 27.08.2020 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowa-

nych i niezakwalifikowanych. 

 

30.06.2020 

 po godzinie 

15:00 

28.08.2020   

po godzinie 15:00 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

30.06.2020 - 

      03.07.2020 

do godziny 15:00 

29.08.2020  

 do godziny 15:00 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nie-

przyjętych. 

05.07.2020 

po godzinie 15:00 

30.08.2020 r.  

po godzinie 15:00 

 


