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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

 
 

Zgłoszenie do oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 2017/2018 

dla uczniów realizujących naukę  

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie 

 
 
DANE KANDYDATA:  
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 
 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
           

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

4. 
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata lub 
prawnych opiekunów 

Matki  

Ojca 
 
 

5. 
Adres miejsca zamieszkania 
rodziców (prawnych opiekunów)i kandydata1 

Matki Ojca 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica    

Numer domu 
/numer 
mieszkania 

  

6. 
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 
kandydata o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA  
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
        podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REGULACJI PRAWNYCH REKRUTACJI  
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z: 
1. przepisami obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz ich przepisami wykonawczymi: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2016 r. poz.60),  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  
i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 671), 

2. Regulaminem Rekrutacji uczniów do oddziału dwujęzycznego i oddziałów sportowych na rok szkolny 2017/2018 
w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie. 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka będę zobowiązany(a) dostarczyć 
dokumentację uzupełniającą (świadectwo promocji do klasy 7) i potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły  
w terminie podanym w terminarzu rekrutacji.  
Mam świadomość, że brak złożenia dokumentacji uzupełniającej i potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  
w ww. terminie oznacza utratę miejsca w oddziale. 

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest szkoła, do której wniosek 
został złożony.  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6).  Zakres danych określony  
jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6).  
Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia  
do pierwszeństwa w kwalifikacji.  

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
 
INNE INFORMACJE O UCZNIU 
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6)  
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 
 
 
Częstochowa, dn.       ………………………....................................                                                                              

 
 
 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

 
 

Wniosek do oddziału dwujęzycznego 

dla uczniów spoza szkoły i/lub spoza obwodu szkoły, 

którzy chcą rozpocząć naukę  

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
DANE KANDYDATA:  
 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 
 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
           

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

4. 
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata lub 
prawnych opiekunów 

Matki  

Ojca 
 
 

5. 
Adres miejsca zamieszkania 
rodziców (prawnych opiekunów)i kandydata2 

Matki Ojca 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica    

Numer domu 
/numer 
mieszkania 

  

6. Nazwa i adres szkoły obwodowej  

7. 
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 
kandydata o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: 

1. ...................................................................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU  
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
        podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 

                                                           
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REGULACJI PRAWNYCH REKRUTACJI  
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z: 
1. przepisami obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz ich przepisami wykonawczymi: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2016 r. poz.60),  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  
i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 671), 

2. Regulaminem Rekrutacji uczniów do oddziału dwujęzycznego i oddziałów sportowych na rok szkolny 2017/2018 
w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie. 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka będę zobowiązany(a) dostarczyć 
dokumentację uzupełniającą (świadectwo promocji do klasy 7) i potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły  
w terminie podanym w terminarzu rekrutacji.  
Mam świadomość, że brak złożenia dokumentacji uzupełniającej i potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  
w ww. terminie oznacza utratę miejsca w oddziale. 

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest szkoła, do której wniosek 
został złożony.  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)) w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6).  Zakres danych określony  
jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6).  
Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia  
do pierwszeństwa w kwalifikacji.  

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
INNE INFORMACJE O UCZNIU 
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6)  
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
Częstochowa, dn.       ………………………....................................                                                                              

 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

 
 

Wniosek dla kandydatów 

którzy chcą rozpocząć naukę w roku szkolnym 2017/2018 

w oddziale sportowym 

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie 

 

 
 
 
1. NAZWA ODDZIAŁU  (zaznaczyć x w miejscu wyboru): 
 

 Oddział sportowy z piłką siatkową w klasie czwartej 

 Oddział sportowy z koszykówką w klasie siódmej 

 

2. DANE KANDYDATA:  

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 
 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
           

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

4. 
Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata lub 
prawnych opiekunów 

Matki  

Ojca 
 
 

5. 
Adres miejsca zamieszkania 
rodziców (prawnych opiekunów)i kandydata3 

Matki Ojca 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica    

Numer domu 
/numer 
mieszkania 

  

6. Nazwa i adres szkoły obwodowej  

7. 
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 
kandydata o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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3. KRYTERIA DODATKOWE  (brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym przez kandydatów) 
 

KRYTERIA DODATKOWE: 
OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW 

WYPEŁNIA 
KOMISJA 

REKRUTACYJNA 

Wielodzietność rodziny kandydata  
(3 i więcej dzieci)  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

Niepełnosprawność kandydata orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej  i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument 
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  

 tak 
 nie 
 odmawiam 

odpowiedzi 

 

 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM: 

1. ............................................................................................................................................................................................................................................ 

2. ..................................................................................................................................... ....................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................ .................................................................................... 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU  
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
        podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REGULACJI PRAWNYCH REKRUTACJI  
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z: 
1. przepisami obejmującymi zasady rekrutacji do szkół podstawowych oraz ich przepisami wykonawczymi: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2016 r. poz.60),  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  
i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 671), 

2. Regulaminem Rekrutacji uczniów do oddziału dwujęzycznego i oddziałów sportowych na rok szkolny 2017/2018 
w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie. 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka będę zobowiązany(a) dostarczyć 
dokumentację uzupełniającą (świadectwo promocji do klasy 7) i potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły  
w terminie podanym w terminarzu rekrutacji.  
Mam świadomość, że brak złożenia dokumentacji uzupełniającej i potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  
w ww. terminie oznacza utratę miejsca w oddziale. 

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest szkoła, do której wniosek 
został złożony.  Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  
Podstawą prawną przetwarzania danych przez jednostkę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6).  Zakres danych określony  
jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6).  
Wiem, że mam prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia  
do pierwszeństwa w kwalifikacji.  

 
 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 
INNE INFORMACJE O UCZNIU 
(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, rozdział 6)  
 
....................................................................................................... ............................................................................................................................. ................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. ........ 
 
Częstochowa, dn.       ………………………....................................                                                                              

 
 
………………………....................................                                                                             ................…………………………..……….. 
          podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                               podpis ojca/opiekuna prawnego 
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ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa 
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Częstochowa, dn. ...................................................... 
Załącznik nr 4                                                                                                                        
do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

 
Zgoda rodziców 

na przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych  
i/lub sprawdzianu prób sprawności fizycznej  

 

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 
 

2. Data i miejsce urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 
           

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

4. 
Adres miejsca zamieszkania 
rodziców (prawnych opiekunów)i kandydata4 

Matki Ojca 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica    

Numer domu 
/numer 
mieszkania 

  

5. 
Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców 
kandydata o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon  
do kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

6. 
Język obce, których uczeń uczy się  
w szkole podstawowej 

TAK/NIE Język angielski 
 język wiodący 
 drugi język 

TAK/NIE Język niemiecki 
 język wiodący 
 drugi język 

TAK/NIE 
Język 
.................................. 

 język wiodący 
 drugi język 

7. Dyscypliny sportowe kandydata 

TAK/NIE Siatkówka 
 poziom podstawowy 
 poziom zaawansowany 

TAK/NIE Koszykówka 
 poziom podstawowy 
 poziom zaawansowany 

TAK/NIE Inne 
 poziom podstawowy 
 poziom zaawansowany 

 
Wyrażam zgodę na przystąpienie do sprawdzianu: 
 predyspozycji językowych, 
 sprawdzianu prób sprawności fizycznej z siatkówki, 
 sprawdzianu prób sprawności fizycznej z koszykówki. 

 

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 16.05.2017 r. o g. 16.00 
Sprawdzian prób sprawności fizycznej z siatkówki odbędzie się  

w dniu 17.05.2017 r. o g. 16.00 
Sprawdzianu prób sprawności fizycznej z koszykówki odbędzie się  

w dniu 18.05.2017 r. o g. 16.00 
w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie.  

                                                           
4 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 



Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego  
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Zgody na przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych  
i/lub sprawdzianu prób sprawności fizycznej  

należy składać w Sekretariacie Szkoły do dn. 15.05.2017 r.   
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sp13.edu.pl  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  
na rok szkolny 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego  
w Częstochowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 
 
 

 
 
………………………....................................                  ................…………………………..……….. 
      podpis matki/opiekunki prawnej                                podpis ojca/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 5  
do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

  
 
 

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu sprawności fizycznej 
nr ......../2017 

 
 

 Niniejszym zaświadcza się, że kandydat/ka: ..................................................................................., 

uzyskał/a następujące wyniki podczas sprawdzianu sprawności fizycznej przeprowadzonego  

w dniu ..................... 

 

Lp. Nazwa ćwiczenia Wynik 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Uzyskany łączny wynik sprawdzianu sprawności fizycznej wynosi: ...................................... 

Uwagi dotyczące sprawdzianu:  

 

 

 

 

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

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

 

Zaświadczenie wystawia się w celu przedłożenia właściwemu organowi w procesie rekrutacji  

na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie. 
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Załącznik nr 6 
do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

  
 
 

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych 
nr ......../2017 

 
 

 Niniejszym zaświadcza się, że kandydat/ka: ..................................................................................., 

uzyskał/a następujące wyniki podczas sprawdzianu predyspozycji językowych  

w dniu ..................... 

 

Lp. Nazwa ćwiczenia Wynik 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Uzyskany łączny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych wynosi: ............................. 

Uwagi dotyczące sprawdzianu:  

 

 

 

 

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

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej 

 

 

Zaświadczenie wystawia się w celu przedłożenia właściwemu organowi w procesie rekrutacji  

na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie. 
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Częstochowa, dn. .................................................. 
Załącznik nr 7 
do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017r. 

 
 
…………………………………............................. 
      imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów prawnych 
 

……………………................................................  
                                     adres zamieszkania 

 

……………………................................................  
                                     kod pocztowy, miejscowość 

 

……………………................................................  
                                     nr telefonu kontaktowego 

 

 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka  

do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Częstochowie 

 

 Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ......……………………………………..…….............................. 

                              imię i nazwisko kandydata 

 

………………………………………......... do oddziału ……………………………………….....................................................                            

                                   PESEL kandydata                                                                                          nazwa oddziału  (tj. dwujęzycznego w klasie 7, sportowego w klasie 4, sportowego w klasie 7) 

 

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie  

rok szkolny 2017/2018. 

  

 

 
………………………....................................                  ................…………………………..……….. 
                podpis matki/opiekunki prawnej                                                                  podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego  
ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa 
tel./fax: 34 362 86 33, e-mail: sp13@edukacja.czestochowa.pl 

  www.sp13.edu.pl  
 

Załącznik nr 8 

do Regulaminu Rekrutacji z dn.04.05.2017 r. 

 

Terminarz Rekrutacji  

 uczniów do oddziału dwujęzycznego i oddziałów sportowych  

na rok szkolny 2017/2018 

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Etap I - złożenie dokumentacji: 

- zgłoszenie do oddziału dwujęzycznego (dla uczniów 

realizujących naukę w Szkole Podstawowej nr 13)  

lub wniosek do oddziału dwujęzycznego  

(dla uczniów spoza szkoły i/lub spoza obwodu szkoły, którzy 

chcą rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej nr 13), 

- wniosek do oddziału sportowego  

(dla wszystkich kandydatów), 

- wyrażenie pisemnej zgody rodziców na przystąpienie  

do sprawdzianu predyspozycji językowych i/lub sprawdzianu 

prób sprawności fizycznej, 

- złożenie oświadczenia dot. stanu zdrowia potwierdzonego 

orzeczeniem lekarskim lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

w przypadku kandydatów do oddziałów sportowych. 

od 10.05.2017 godz. 9:00 

do 15.05.2017 godz. 15:00 

2. 
Zamknięcie naboru do oddziału dwujęzycznego  

i oddziałów sportowych.  
15.05.2017 godz. 15:00 

3. 

Etap II: 

- sprawdzian predyspozycji językowych, 

- sprawdzian prób sprawności fizycznej z siatkówki, 

- sprawdzian prób sprawności fizycznej z koszykówki. 

 

16.05.2017 

17.05.2017 

18.05.2017 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu 

predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego i wyników prób sprawności fizycznej  

z siatkówki oraz koszykówki dla kandydatów do oddziałów 

sportowych. 

19.05.2017 godz. 15:00 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

19.05.2017 godz. 15:00 

6. 

Etap III: 

- złożenie dokumentacji uzupełniającej  

tj. świadectw promocji do klasy IV, VII. 

od 23.06.2017 

do 27.06.2017 do godz. 12.00 

7. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka 

do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Częstochowie 

od 23.06.2017  

do 27.06.2017 godz. 12.00 

8. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  

zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie  

przez kandydata warunków lub kryteriów branych  

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 23.06.2017 do 27.06.2017 

9. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
27.06.2017 godz.14.00 

 


