
ZARZ4DZENIE M.G. ... /2023 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia 

zdnia. ..Q 2  

W sprawie okretenia harmonogramu i ogolnych zasad rekrutacji uczniów do oddzialów 
dwujçzycznych w Szkole Podstawowej im Stanislawa Staszica w Rudkach prowadzonych 

rzez Gminç Nowa Slupia 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminflym 
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 152, art. 154 ust.1 pkt ii ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo owiatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.) zarzdzam, co nastçpuje: 

§ 1.  
Okre1am harmonogram postcpowania rekrutacyjnego oraz postçpowania uzupelniajcego, a tak±e 
terminy skiadania dokumentOw do oddzialOw dwujçzycznych w Szkole Podstawowej im. Stanislawa 
Staszica w Rudkach, dia których organem prowadzqcym jest Gmina Nowa Slupia, na rok szkolny 
2023/2024 stanowice Zalcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2.  
Wprowadzam Zasady Ogólnej Rekrutacji Dzieci do oddzialów dwujçzycznych, których organem 
prowadzqcym jest Gmina Nowa Slupia, stanowiqce zalqcznik Nr 2 do niniejszego zarz4dzenia. 

§ 3.  
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zespolu SzkOl w Rudkach. 

§ 4.  
Zarzdzenie wchodzi w tycie z dniem podjçcia. 

§ 5.  

Traci moe Zarzqdzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Grainy Nowa Slupia z dnia 31.01.2022r. 

i3URMIRZ 



Zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia nr . .. 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia 

Terminy postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzupe$niajcego, a takze terminy sktadania 
dokumentów do oddzialów dwujzycznych w Szkole Podstawowej im. Stanistawa Staszica w Rudkach na 

rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadz4cym jest Gmina Nowa Stupia. 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynnoci 

25.01.2023 r. Podanie do publicznej wiadomoci przez 

dyrektora Szkoty Podstawowej im. 

Stanisiawa Staszica w Rudkach, w ktOrej 

planowane jest utworzenie oddziatów 
dwujzycznych informacji o procedurze I 

harmonogramie rekrutacji uczniów do 

oddziatów dwujzycznych. 

W dniu Godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów 

26.01.2023r zainteresowanych wziciem udziatu w 

postpowaniu rekrutacyjnym do 

oddzialów dwujzycznych. 

Rekrutacja  

01.02. 2023 r. 22.02.2023 r. 1500  Zozenie zgtoszenia (dia uczniów z 
obwodu) lub wniosku ( dia uczniOw z poza 

obwodu) wraz z dokumentami 

potwierdzajcymi spetnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagq w postpowaniu 

rekrutacyjnym do oddzialów 

dwujzycznych. 

W dniu 23 lutego Godz. 9.00 Przeprowadzenie sprawdzianu 

2023 r.  predyspozycji jzykowych. 

27.02.2023 r. Podanie do publicznej wiadomoci przez 

komisjq rekrutacyjnq listy kandydatów, 

ktOrzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu_predyspozycji_jzykowych. 

27.02.2023r 28.02.2023 r. Weryfikacja przez komisjq wniosków o 

przyjcie do oddzialów dwujzycznych 

szkoty podstawowej i dokumentOw 

potwierdzajcych spetnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwag zgodnie z 
rozporzdzeniem Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postpowania 
rekrutacyjnego oraz postpowania 

uzupetniajcego do publicznych 
przedszkoli, szkót, placówek I centrów (Dz. 

U.2022r_poz._2431) 

01.03.2023 r. Podanie do publicznej wiadomoci przez 
komisjq rekrutacyjnq listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

do_oddziatówdwujzycznychki.VII 



Szkoty Podstawowej im. Stanislawa 

Staszica w Rudkach. 

Najpóiniej do Uzupelnienie wniosku o przyjcie do szkol'y 

23.06.2023 r. o wiadectwo promocyjne do klasy VII 

szkoly podstawowej. 

Najpóniej do Potwierdzenie 	pisemnie 	przez 	rodziców 

23.06.2023 r. lub 	opiekunów 	prawnych 	dziecka 	woli 

przyjcia do szkoty w postaci pisemnego 

owiadczenia 

26.06.2023 r. Podanie do publicznej wiadomoci przez 

komisjq rekrutacyjnq listy kandydatOw 

przyjtych I nieprzyjtych do oddzialów 

dwujzycznych kI. VII Szkoty Podstawowej 

im. Stanistawa Staszica w Rudkach. 

Od 27.06.2023 Procedura odwotawcza: 

r. 1. W terminie 7 dni od dnia 

opublikowania list dzieci przyjtych I 

nieprzyjtych rodzic moze wystqpid do 

szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporzdzenie uzasadnienia odmowy 

przyjcia. Komisja sporzdza uzasadnienie 

w cigu 5 dni od daty otrzymania 

wniosku. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic moze wniek do 

dyrektora szkoty odwotanie od 

rozstrzygnicia szkolnej komisji 

rekrutacyjnej. 

3. Dyrektor rozpatruje odwothnie od 

rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej, w 

terminie 7 cmi od dnia otrzymania 

odwolania. 
4.Na rozstrzygnicie dyrektora sfuzy 
skarga do sdu administracyjnego. 

Rekrutacja - nabór uzupetniajcy do oddziatów dwujzycznych w przypadku posiadania wolnych 

miejsc  

10.08.2023 r. 17.08.2023 r. Ziozenie zgtoszenia (dia uczniów z 
obwodu) lub wniosku ( dla uczniów z poza 

obwodu) wraz z clokumentami 

potwierdzajcymi spetnienie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwag 
w postpowaniu rekrutacyjnym do 

oddziatów_dwujzycznych. 

W dniu 21 Godz. 9.00 Przeprowadzenie sprawdzianu 

sierpnia 2023 r.  predyspozycji jzykowych. 

21.08.2023 r. Podanie do publicznej wiadomoci przez 

komisj 	rekrutacyjn 	Iisty kandydatów, 

ktOrzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu predyspozycji jzykowych. 

22.08.2023 r. Weryfikacja przez komisjq wniosków o 

przyjcie_do_oddziatów_dwujzycznych 



szkoly podstawowej I dokumentOw 

potwierdzajqcych spetnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriOw 

branych pod uwag zgodnie z 
Rozporzdzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 

2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postpowania rekrutacyjnego oraz 

postpowania uzupetniaj4cego do 

publicznych przedszkoli, szkót, placówek I 

centrów (Dz.U. z 2019r poz. 1737) 

23.08.2023 r. 900 Podanie do publicznej wiadomoci przez 

komisjq rekrutacyjnq listy kandydatów 
zakwalifikowanych I niezakwalifikowanych 

do oddziatów dwujzycznych kI VII Szkol'y 
Podstawowej im. Stanistawa Staszica w 

Rudkach. 

Do 23.08.2023 r. Uzupetnienie wniosku o przyjcie do szkoly 

o wiadectwo promocyjne do kiasy VII 

szkoty podstawowej. 

Do 23.08.2023 r. 1500  Potwierdzenie 	pisemnie 	przez 	rodziców 

lub 	opiekunów 	prawnych 	dziecka 	woli 

przyjcia do szkoty w postaci pisemnego 

owiadczenia 

26.08.2022 r. Podanie do publicznej wiadomoci przez 

komisjq rekrutacyjnq listy kandydatów 

przyjtych I nieprzyjtych do oddziatów 

dwujQzycznych ki VII Szkoty Podstawowej 
im. Stanistawa Staszica w Rudkach. 

Od 27.08.2023 

r. Procedura odwotawcza: 

1. W terminie 7 dni od dnia 

opublikowania list dzieci przyjtych I 

nieprzyjtych rodzic moze wystqpit do 

szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporzdzenie uzasadnienia odmowy 

przyjcia. Komisja sporzdza uzasadnienie 

w cigu 5 dni od daty otrzymania 

wniosku. 

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic moze wniek do 

dyrektora szkofy odwolanie od 

rozstrzygnicia szkolnej komisji 

rekrutacyjnej. 

3. Dyrektor rozpatruje odwotanie od 
rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwotania. 
4.Na rozstrzygnicie dyrektora stuzy 
skarga do sdu administracyjnego. 



Zalac7,nikNr2 
do Zarzqdzenia Nr .. 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia 
z dnia.?P;PA.2' ..r. 

Zasady ogolne rekrutacji uczniów do oddzia}ów dwujçzycznych 

w Szkole Podstawowej im Stanislawa Staszica w Rudkach, 

dia których Gmina Nowa Slupia jest organem prowadzcym 

Rozdzial 1. 
Postçpowanie rekrutacyjne do oddzialów dwujezycznych 

1. W postpowaniu rekrutacyjnym do oddzia}ów dwujçzycznych w Szkole Podstawowej im. 

Stanislawa Staszica w Rudkach (dalej okre1anej jako ,,Szko}a Podstawowa") biorq udzial dzieci 

zamieszkale na terenie Gminy Nowa Slupia. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkaego poza terenem Gminy Nowa Slupia mog 

ubiega6 sic o przyjçcie dziecka dopiero w postpowaniu uzupe}niaj4cym, o He Szkola Podstawowa 

bcdzie dysponowala wolnymi miejscami, w ramach oddzialów dwujzycznych ustalonych przez 

organ prowadzcy. 

3. Oddzialy dwujçzyczne mogq zosta6 utworzone w Szkole Podstawowej P0 zasigniçciu opinii 

organu prowadzcego. 

4. Do oddzialu dwujzycznego omio1etniej Szkoly Podstawowej przyjmowane sq dzieci na 

podstawie: 

1) zgloszenia - dot. dzieci uczcych sic w Szkole Podstawowej; 

2) wniosku - dzieci uczqce sic w innej szkole podstawowej, jee1i szko}a dysponuje wolnymi 

miejscami oraz jee1i warunki organizacyjne na to pozwalajq. 

Wzór zgloszenia i wniosku stanowiq odpowiednio Zalqcznik Nr 1 i 2 do niniejszych Zasad ogólnych. 

5. Zapisu dziecka do oddzialu dwujzycznego dokonuj4 rodzice I opiekunowie prawni. 

6. Przyjçcie dziecka zamieszkalego poza obwodem Szkoly Podstawowej w trakcie roku szkolnego 

do oddzialu dwujzycznego skutkujce przeprowadzeniem zmian organizacyjnych pracy Szkoly 

Podstawowej i powodujcych dodatkowe skutki finansowe, mo±e bye dokonane przez dyrektora 

Szkoly Podstawowej po uzyskaniu zgody organu prowadz4cego. 



7. Postpowanie rekrutacyjne do oddzia}ów dwujçzycznych prowadzone jest w terminach 

okre1onych w harmonogramie czynnoci rekrutacyjnych stanowicych Za}4cznik Nr 1 do 

zarz4dzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia nr ... z dnia ...... 

8. Postpowanie rekrutacyjne do oddzialów dwujzycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powolana przez dyrektora Szko}y Podstawowej w skladzie co najmniej trzech nauczycieli 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej. 

9. Do zadaii komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej na1ey prowadzenie postçpowania 

kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami okre1onymi w Regulaminie wewntrznym Szkoly 

Podstawowej, a w szczeg61noci: przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji jzykowych do 

oddzia}u dwujçzycznego, ustalenie listy uczniów przyjtych do oddzialu dwujzycznego oraz 

sporzdzenie protokolu postpowania kwalifikacyjnego. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni, mogq pobra6 zgloszenie lub wniosek o przyjçcie dziecka do 

oddzia}u dwujzycznego ze strony internetowej Szko}y Podstawowej lub bezporednio w jej siedzibie, 

wypelniajq go i skladajq w siedzibie Szkoly Podstawowej. 

11. Do zg}oszenia lub wniosku rodzice/opiekunowie prawni dolqczaj4 owiadczenia, których wzory 

stanowia, odpowiednio Za}cznik Nr 3 i 4 do niniejszych Zasad ogólnych. 

12. Owiadczenia skiada siq pod rygorem odpowiedzia1noci karnej za skiadanie falszywych zeznañ. 

SkIadajcy owiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nastpuj4cej treci: 

,,Jestem 9wiadomy odpowiedzia1noci karnej za z}oenie falszywego owiadczenia" - art. 150 ust. 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Owiatowe t.j.(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z póIn. zm .). 

13. Wype}nione zg}oszenie lub wniosek: 

1) podpisujq obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka; 

2) podpisy zIoone w zg}oszeniu lub we wniosku sq potwierdzeniem zgodnoci informacji ze stanem 

faktycznym. 

14. Na podstawie spelnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 

ko1ejnod przyjçé. 

Rozdzial 2. 

Rekrutacja do oddzialu dwujçzycznego 

1.W roku szkolnym 2023/2024 istnieje moiliwok utworzenia oddzia}u dwujzycznego w kiasie VII 

szkoly podstawowej. 

2. Do oddzialu dwujzycznego w Szkole Podstawowej przyjmuje siq w pierwszej ko1ejnoci 

kandydatów, którzy: 

1) otrzymali promocjç do kiasy VII; 



2) uzyskali pozytywriy wynik sprawdzianu predyspozycji jzykowych przeprowadzanego na 

warunkach ustalonych przez radç pedagogicznq. 

3. W przypadku wikszej liczby kandydatów nii liczba wolnych miejsc w oddziale dwujzycznym, 

na pierwszym etapie postçpowania rekrutacyjnego sq brane pod uwagq }cznie nastpujce kryteria: 

1) wynik sprawdzianu predyspozycji jçzykowych; 

2) wymienione na wiadectwie promocyjnym do kiasy VII szkoly podstawowej oceny z 

jzyka poiskiego, matematyki i jçzyka obcego nowoytnego; 

3) gwiadectwo promocyjne do kiasy VII szkoly podstawowej z wyrónieniem. 

4. W przypadku równorzçdnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postçpowania 

rekrutacyjnego lub jezeli p0 zakoñczeniu tego etapu oddzial dwujçzyczny nadal bçdzie dysponowal 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postçpowania rekrutacyjnego bçdq brane pod uwagq }cznie 

kryteria, o których mowa w ustawie Prawo Owiatowe - kryteria ustawowe. 

5. W przypadku wolnych miejsc do oddzialów dwujzycznych w Szkole Podstawowej, na trzecim 

etapie postpowania rekrutacyjnego mogq by przyjçci kandydaci niebçdqcy uczniami Szko}y 

Podstawowej, którzy przystapi1i do postpowania rekrutacyjnego. 

6. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajq6 edukacyjnych lub przeliczania na punkty 

wiadectwa promocyjnego do kiasy VII szkoly podstawowej z wyróznieniem, zastosowanie maj 

przepisy § 4, 5 rozporzdzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postçpowania rekrutacyjriego oraz postpowania uzupelniajqcego do publicznych 

przedszkoli, szkól, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431). 

Rozdzial 3. 

Przepisy koñcowe 

1. Ustala si wzór zgloszenia dziecka do oddziau dwujzycznego Szkoly Podstawowej stanowicy 

zal4cznik Nr 1 do niniejszych zasad. 

2. Ustala siq wzór wniosku o przyjçcie dziecka do oddzia}u dwujzycznego Szkoly Podstawowej 

stanowicy zaIcznik Nr 2 do niniejszych zasad. 

3. Harmonogram czynnoci rekrutacyjnych do oddzialu dwujzycznego stanowi ZaIcznik Nr 1 do 

zarzdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Slupia nr ... z dnia ...... 

4.W sprawach nieuregulowanych w Ogolnych Zasadach Rekrutacji majq zastosowanie zapisy 

zawarte w wewntrznych Regulaminach Zespolu Szkól w Rudkach. 

5.Postpowanie rekrutacyjne do oddzialu dwujçzycznego Szkoly Podstawowej okre1a szczególowo 

Regulamin rekrutacji uczniów do oddzialów dwujçzycznych w Szkole Podstawowej 



Zakcznik Nr 1 do zasad ogólnych 

Rudki, dnia ............................. 

ZGLOSZENIE 0 PRZENIESIENIE DZIECKA DO ODDZIALU DWUJkZYCZNEGO 

SZKOLY PODSTAWOWEJ TM STANISLAWA STASZICA W RUDKACH 

Prosz o przeniesienie moj ej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2023/2024 do oddzialu 

dwujzycznego w kiasie VII Szkoly Podstawowej im Stanislawa Staszica w Rudkach. 

Dane osobowe dziecka: 

• Nazwisko............................................................................ 

• Imiona............................................................................... 

• Data urodzenia: dzieñ.............miesthc ......................... rok......... 

• Miejsce urodzenia ................................................................. 

• PESEL............................................. 

• Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajqcego tosamo (w przypadku gdy 

dziecko nie posiada numeru PESEL) ........................................................................ 

Podpis rodzicalopiekuna prawnego 	 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Za1cznik Nr 2 do zasad ogolnych 

Rudki, dnia ......................... 

WNIOSEK 0 PRZYJkCIE DZIECKA DO SZKOLY PODSTAWOWEJ 

IM STANISLAWA STASZICA W RUDKACH, 

W KTOREJ ZORGANIZOWANY JEST ODDZIAL DWUJkZYCZNY 

Proszç o przyjçcie mo j ej/mojego* córkilsyna* w roku szkolnym 2023/2024 do: 

oddzialu dwujzycznego w kiasie VII Szko}y Podstawowej in Stanislawa Staszica w Rudkach. 

Dane osobowe dziecka: 

• Nazwisko .  .............................. Imiona ............................................................... 

• Data urodzenia: dzieñ .............miesic .........................rok ......................... 

• Miejsce urodzenia ............................................ 

• PESEL............................................. 

• Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tosamo (w przypadku gdy 

dziecko nie posiada numeru PESEL) ......................................... 

• Miejsce zamieszkania 

dziecka ......................................................................................................... 

• Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych 

opiekunów ........................................................................................................ 

• Adres zamieszkania matki / prawnego opiekuna: 

kod pocztowy ............. miejscowo 	.......................................................... 

ulicai nr domu ..................................................... woj.................................. 

tel. kom matki....................................................................................... 

adrese-mail............................................................................................ 

• Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna: 

kod pocztowy .............miejscowo 	.......................................................... 

ulicai nr domu .......................................................................................................... 

woj................................................................................................... 

tel. kom. matki ..................................................................................... 

adrese-mail ......................................................................................... 

Podpis rodzicalopiekuna prawnego 	 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 



ZaIcznik Nr 3 do zasad ogólnych 

Rudki, dnia ............................... 

OSWIADCZENIE DO WNIOSKU 0 PRZYJkCIE DZIECKA 

DO SZKOLY PODSTAWOWEJ IM STANISLAWA STASZICAW RUDKACH, 

W KTOREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAL DWUJkZYCZNY 

Ja nizej podpisany/a owiadczam, ie mój syn/córka ................................................... 

zamieszkuje pod adresem: 

miejscowo 	............................................kod pocztowy . ................................. 

ul.................................................................................................................. 

Matka dzieckal prawny opiekun zamieszkuje pod adresem: 

miejscowo 	............................................kod pocztowy................................... 

ul.................................................................................................................. 

Ojciec dzieckal prawny opiekun zamieszkuje pod adresem: 

miejscowo 	............................................kod pocztowy . .................................. 

ul.................................................................................................................. 

Jestem wiadomy/a odpowiedzia1noci karnej za z}oenie falszywego owiadczenia. 

(podpis matki/opiekuna prawnego) 	 (podpis ojcalopiekuna prawnego) 



Zalcznik Nr 4 do zasad ogolnych 

Rudki, dnia ....................... 

(nazwisko I Inil) 

(adres) 

tel........................................... 

Owiadczenie 

Owiadczam, ze znane sq mi warunki funkcjonowania oddzialu dwujzycznego i wyrazam zgod 

na uczçszczanie córkilsyna: 

..............................................ur. dn........................................... 

w............................................. 

do oddzialu dwujçzycznego, utworzonego w Szkole Podstawowej im Stanislawa Staszica w 

Rudkach w roku szkolnym 2023/2024. Ponadto zobowizuj sic do cislej wspólpracy z 

wychowawc4 oddzialu i nauczycielami w trakcie realizacji programu oddzialu dwujçzycznego. 

(podpis matkilopiekuna prawnego) 	 (podpis ojca/opiekuna prawnego) 


