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Rekrutacja uzupełniająca  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej 
w Warszawie  

 

1. Pojęcie i cel rekrutacji 

Rekrutacja uzupełniająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana 
Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie („Szkoła”) to proces mający na celu wyłonienie 
Kandydatów do klas 0-8, w których są wolne miejsca, spełniających wymagania określone w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Zasady rekrutacji 

▪ Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji dziecka w Szkole, zapisując Kandydata na 
egzamin u Sekretarza Szkół Fundacji Szkolnej (Izabela Nagpal - i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl 
+48 604 099 653). 

 
▪ Egzamin ma formę: 

 

do klasy 0 i 1 – rozmowy kwalifikacyjnej z psychologiem szkolnym 
 
do klasy 1 po. 1 sem. – pisemną z części polonistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka 
angielskiego. Opcjonalnie, kandydat kierowany jest na rozmowę z psychologiem szkolnym 
 
do klasy 2 i 3 – pisemną z części polonistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka 
angielskiego. Opcjonalnie, kandydat kierowany jest na rozmowę z psychologiem szkolnym 
 
do klasy 4 – 8 - z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (do 
wyboru: język hiszpański, język niemiecki, język francuski – z zastrzeżeniem kontynuacji języka 
egzaminacyjnego w trakcie edukacji w Szkole w przypadku nawiązania współpracy). Opcjonalnie, 
kandydat kierowany jest na rozmowę z psychologiem szkolnym 
 

▪ Zakres materiału na egzaminie oparty jest o treści przerabiane w Szkole w danym oddziale. 
 

▪ Egzaminy odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (najpóźniejsza możliwa pora 
rozpoczęcia egzaminu, który może potrwać najdłużej do godz. 17:30).  

 
▪ Udział w egzaminie i jego pozytywne wyniki z każdej części przedmiotowej oraz wolne miejsce 

w oddziale klasy, są decydujące w procesie przyjęcia Kandydata do Szkoły. Ostateczną decyzję 
o przyjęciu Kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. O rezultacie egzaminów, Rodzic 
zostanie poinformowany na wskazany w ankiecie rekrutacyjnej adres e-mail. 
 

▪ Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie. Kandydat może wziąć udział w rekrutacji 
uzupełniającej ponownie. 
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▪ Warunkiem koniecznym do udziału w egzaminie jest uiszczenie przed jego rozpoczęciem, opłaty 
w wysokości 250,00 zł w kasie szkoły w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy  

 

Fundacja Szkolna 
Obrzeżna 12a 

02-691 Warszawa 
rachunek bankowy: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 (BOŚ Bank S.A.) 

opis: opłata za egzamin, imię i nazwisko Kandydata 

 
▪ Przyjęcie Kandydata w poczet uczniów Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców 

umowy oświadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 

3. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe zgłaszane przez Rodziców w trakcie rekrutacji, będą przetwarzane przez pracowników 
Fundacji Szkolnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst 
jedn. Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.). 


