
ZARZĄDZENIE  Nr 5 /2023 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 71  

Im. Zesłańców Sybiru we Wrocławiu 

z dnia 8 lutego 2023 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulamin rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z  językiem 
angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu w  roku szkolnym 2023/2024 
 

na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 

2021 r. poz. 4) , 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz z 2019 r. poz. 1287), 

3) Rozporządzenia 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. poz. 1737), 

4) Załącznika Nr 3  do Zarządzenia Nr 9456/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 stycznia 2023 

roku    w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkól i oddziałów: sportowych, 

              mistrzostwa sportowego i dwujęzycznych prowadzonych przez Miasto Wrocław, na rok    

              szkolny 2023/2024, 

5) Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2023r. 

w sprawie ustalenia zasad i warunków sprawdzianu predyspozycji językowych, zarządza się , 
co następuje: 

 

§ 1 
 

Wprowadzam Regulamin rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych z językiem angielskim w 
Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu w  roku szkolnym 2023/2024,  którego treść stanowi 
załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§2. 

 

Traci moc ZARZĄDZENIE  Nr 4 /2022 Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 

stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin rekrutacji do klas siódmych 

dwujęzycznych z  językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu w  roku 
szkolnym 2022/2023 

§3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2021&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=910&qppozycja=910
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2021&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=1378&qppozycja=1378
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2021&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=4&qppozycja=4
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-01-2017&qindid=4187&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=949&qppozycja=949
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-01-2017&qindid=4187&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=2203&qppozycja=2203
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-01-2017&qindid=4187&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=2245&qppozycja=2245
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-02-2021&qindid=4187&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1287&qppozycja=1287
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2020&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2020&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2020&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep

