
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH 
 

I. Złożenie deklaracji o przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w  Szkole Podstawowej 

nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach – od 12 kwietnia do 23 kwietnia 2021r.  

od godz. 800 do godz. 1500 

1. Wypełnione deklaracje należy składać: 

a) w formie papierowej na określonym w załączniku nr 1a lub 1b formularzu w sekretariacie Szkoły 

przy ul. Leśnej 2, 27-200 Starachowice. 

b) przesłać zeskanowane deklaracje na określonym w załączniku nr 1a lub 1b formularzu na adres: 

sp11stce@poczta.onet.pl 

II. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych – 5 maja 2021r. (środa) 

1. Sprawdzian odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Leśnej 2, 

2. Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.40 

w siedzibie Szkoły ul. Leśna 2, 27-200 Starachowice, 

3. Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną 

legitymacją szkolną, 

4. Każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien posiadać własne przybory do pisania. 

III. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

1. Wyniki sprawdzianu będą udostępniane poprzez umieszczenie list na tablicy obok wejścia głównego do 

budynku szkoły -  21 maja 2021r. do godziny 15.00 

2. Każdy kandydat przystępujący do sprawdzianu może za potwierdzeniem odbioru otrzymać w sekretariacie 

Szkoły zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych  

z informacją o ilości uzyskanych punktów (załącznik nr 2) 

IV. Dokumentacja, którą należy dostarczyć w formie papierowej 

do sekretariatu szkoły przy ul. Leśnej 2 - od 28 czerwca do 2 lipca 2021r. do godziny 15:00 

1. Oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią, 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej 

nr 11 im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 3), 

3. Dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka. 

V. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej nr 11 im. mjr. Jana Piwnika 

„Ponurego” w Starachowicach – 7 lipca 2021r. do godz.1300 

1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń obok 

wejścia głównego do budynku Szkoły. 
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