Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą
rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym
w klasie VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020
Szanowni Państwo,
Oddział
dwujęzyczny
to
oddział,
w
którym
nauczanie
jest
prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będący drugim językiem nauczania.
Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć
obejmującym język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej
geografii Polski, w tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć
obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej
lub matematykę.

Zasady rekrutacji
1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej w pierwszej
kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.
Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci
uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.
2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.
3. Warunkiem przyjęcia do oddziały dwujęzycznego jest:
1) otrzymanie promocji do klasy VII oraz
2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
5. W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje
wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców,
4) niepełnosprawność obojga rodziców,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowania kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość – 1pkt.

Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami do oddziału dwujęzycznego mogą być
przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do postępowania
rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów dwujęzycznych:
• od 25 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy
VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;
• 10 maja 2019 r. godzina 13.00 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji
językowych;
• 17 maja 2019 r. – podanie do publicznej informacji przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
(lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału
dwujęzycznego);
• od 21 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019r. – dostarczenia świadectwa ukończenia
klasy VI.
• 28 czerwca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. (lista
zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału
dwujęzycznego);
• 28 czerwca 2019r. do 1 lipca 2019r. – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów
potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.
Nie złożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne
z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
• 6 lipca 2019r. godzina 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza
• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
• W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje
i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
• W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata
może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły
podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca do klas dwujęzycznych
Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 8 lipca 2019 r. do 12 lipca 2019r.
• 8 - 12 lipca 2019r. – składanie wniosków.
• 15 lipca 2019r. – sprawdzenie predyspozycji językowych.

• 22 lipca 2019r. – podanie do publicznej informacji listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego.
• 26 lipca 2019r. – podanie do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

