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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW 

DWUJĘZYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
  rekrutacyjnym 

 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora ogólnodostępnej  

 szkoły podstawowej Regulaminu postępowania rekrutacyjnego  

1. 
i uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych z terminarzem, 

do 25 lutego 2022 roku 
zasadami rekrutacji oraz kryteriami rekrutacji oraz informacji o języku    

 obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem  
 nauczania w danej szkole w oddziale dwujęzycznym.  

2. 
Spotkanie z rodzicami uczniów zainteresowanych wzięciem udziału 

do 4 marca 2022 roku 
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.   

 Złożenie zgłoszenia (dla uczniów z obwodu) lub wniosku (dla  

3. 
uczniów spoza obwodu) wraz z dokumentami potwierdzającymi od 7 marca 2022 roku 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod do 7 kwietnia 2022 roku  

 uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.  

4. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. 11 kwietnia 2022 r. godz. 9:00 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  

5. kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 22 kwietnia 2022 roku 

 predyspozycji językowych.  

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  

 oddziału dwujęzycznego klasy VII i dokumentów potwierdzających  

 spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  

 uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez  

6. przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 25 - 27 kwietnia 2022 roku 

 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  

 2019 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

 oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  

 placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).  

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  

7. kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału 28 kwietnia 2022 roku 
 dwujęzycznego Szkoły Podstawowej  Nr  4 w Sandomierzu.  

8. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

27 -29 czerwca 2022 roku 
promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.   

9. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci do 29 czerwca 2022 roku 
pisemnego oświadczenia. do godz. 12.00  

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  

10. kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego 30 czerwca 2022 roku po godz. 14:00 

 w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu.  

 Procedura odwoławcza:  

 Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:  

 W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy  

 kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic  

 kandydata/ opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  

 z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy  

 przyjęcia  kandydata do szkoły.  

11. 
Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od 

od 1 lipca 2022 roku 
dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.   

 Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia  

 otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie  

 od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma  

 pisemna.  

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji.  

 Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.   

 

 



 
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej do oddziału dwujęzycznego w przypadku posiadania wolnych miejsc 

 
 Złożenie zgłoszenia (dla uczniów z obwodu) lub wniosku (dla   

1. 
uczniów spoza obwodu) wraz z dokumentami potwierdzającymi 

1 – 12 sierpnia 2022 roku 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod    

 uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.   

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. 16 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy   

3. kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 17 sierpnia 2022 roku 
 predyspozycji językowych.   

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do   

 oddziału dwujęzycznego klasy VII i dokumentów potwierdzających   

 spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod   

 uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez   
4. przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 17 sierpnia 2022 roku 

 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia   

 2019 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego   

 oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,   

 placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).   

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy   

5. kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału 17 sierpnia 2022 roku po godz. 14:00 

 dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Sandomierzu.   

6. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

18 sierpnia 2022 roku do godz. 12:00 
promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.    

7. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci do 18 sierpnia 2022 roku 
pisemnego oświadczenia. do godz. 12:00  

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy   

8. kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego 19 sierpnia 2022 roku po godz. 14:00 

 w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu.   

 Procedura odwoławcza:   

 Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:   

 W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy   

 kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic   

 kandydata/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej   

 z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy   

 przyjęcia  kandydata do szkoły.   

9. 
Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od 

od 20 sierpnia 2022 roku 
dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.    

 Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia   

 otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie   

 od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma   

 pisemna.   

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji   

 Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.   

 Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.    
 

 


