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REGULAMI|{ RBKRUTACJI

DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY Vil
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STANISŁAWA DĄMBSKIEGOW W RUDNEJ WIBLKIEJ

NA RoK SZKOLNY 20211 2022

Podstawa prawna:

] , Ustąwą z dniu l4 grudnia 20l 6 r. Pral1,o oświątowe (Dz. U. z 2()20.91 0 t..j. z dnia 2020.05.22);

2. Rozpr,lrzqdzenia Ministrct Edukac.ji Nurodowe.j z dnia 2l sierpnia 20l9 r. w sprawie przeprowadzania

pr,lstępowania rekrutctcy.jnego or(tz postępowania uzttpełnia,jqcego do pltblicznych przedszkoli, szkół,

placówek i centrów (Dz. U. poz. l737);

3. Zurzqdzenie Nr t 3.202 1 Wó.jta Gntin1l Śv,ilczą z dnią 2B sb)cznia 2021 r. w sprav,ie lłslalenicl terminów

przeprou,adzenia poslępov,ania rekrtttctclljnego i postępowctnia urupełniajqcego do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych v, szkołuch podstau,ou,ych, klas Lszkół podstawowych, klas I, IV sportowych

szkół podstawowych, klas VIl oddzittłrjw dl,vltjęzycznych w szkołach podstawoulllch prowadzonych przez

Gminę Świlczą ną rok 2021/ 2022.

1.

§1

Informacje ogólne

Od 1 września2OżI r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudrrej

Wielkiej zostanie utworzony.jederr oddział dwljęzyczny klasy VII.
Klasa dwujęzyczna to klasa z językiem wykładov,ym angielskinr w wymiarze 5 godzin
tygodniowo i drugim językierrr §ę"yk niemiecki) w wymiarze z godzin tygodniowo.
Przednrioty prowadzone w języku polskinr i języku angielskim: chemia i biologia.
Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do
nauazanta przedmiottt i języka angielskiego.
Zgodnie z ran"lowylll planenr naLlczania dla klasy VII szkoły podstawowej - uczniowie
rozpoczynilą równocześrrie obowiązkową rraukę drugiego języka- jęryk niemiecki.
Kandydaci do klasy siódmei dwujęzyczrrej rnogą być przyjęci po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyj nego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (za|ącznik
nr 1).

Postępowarrie rekrutacyinę przeprowad,za konrisja rekrutacyjna powołana przęz
Dyrektora Szkoły Podstawowe.j inr. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, 
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1.

§2
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

W celu przeprowadzenie rekrutacii Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Kornisję
Rekrutacyj ną i wyznacza jej przewodnic zącęgo,
D o zadań członków Komisj i Rekrutacyj ne1 należą:
a) sprawdzenie wszystkich dokurnentów pod wz ględerrr formalnym t spor ządzenie l i sty

zawierającej irniona i nazwiska karrdydatów Llszeregowane w kolejności
alfabetyczrrej,
w przypadku ktoryclr zweryfikowano wniosek;

b) spotządzenie informacji o podjętych czynnościach, wymierrionyclr w § 4 pkt 3;

c) weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatow kryteriów
ustawowych or az dodatkowych ;

d) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczegolnych kandydatow;
ustalenie wyrrików postępowania rekrutaoyjnego i sporządzenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwaliflkowanych oraz listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do oddziałtr dwujęzycznego.

§3
Kryteria przyjęć do oddziału dwujęzycznego

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjrnuje się

w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, ktory:
a) otrzymał prornocję do klasy VII;
b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

przeprowadzonego na warunkaclr ustalony ch przez Radę Peda go giczną.

W przypadktr większej Iiczby kandydatów spełniającyclr warunki, o których mowa
w ust. 1, niżliczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1 , na pierwszym
etapie postępowania rekrtrtacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowozytnego max 54
punkty, przy czym za ocęny wyrazone w stopniu:

o celującym - przyznap się po 18 punktów;
o bardzo dobrym -przyznaje się po 17 punktów;
o dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
o dostateczrrym - przyznaje się po 8 punktów;
o dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkĘ.

c) świadectwo prorrrocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyrożnieniem -
7 punktów.

W przypadku równorzędnyclr wyników r-rzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział. o któryrn mowa w ust. 1,

nadal clysporruje wolnyrni miejscatni, na clrugin etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę łącznte kryteria, o których mowa w art. l3l ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe, tj.:
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a) wielodziętrrość rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodzicow karrdydata;

d) niepełrrosprawnośc obojga rodziców kandydata;
e) niepełlrosprawnośó rodzeństwa kanclydata;

0 samotne wyclrowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie karrdydata pieczą zastępczą.

Kry.teria, o któryclr mowa powyzej nrają jedrrakową wartość.
4. W przypadku woltrych miejsc do oddziału dwujęzycznego na trzęcim etapie

postępowatria rekrutacyjnego, 11]ogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej
szkoĘ, ktorzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy trst. 1-3 stosuje się.

§4
Wymagane dokumenty

l. Wniosek, októrymmowaw§ 1 pkt 6wrazzdokumentamipotwierdzapcymispełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriow brarrych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyj n y m złożony w sekretari aci e szkoły.

2. Zgoda rodzicowl opiekur-rów prawnych karrdydata rra przystąpienie do sprawdzianu
predyspozycj i j ęzykowyclr.

3. Kserokopia świadectwa promocyjnego clo klasy VII.

§5
Warunki przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozyc.ii ucznia do intensywnej nauki języka obcego
i nauki wybranyclr przedrrriotów w języku angielskim.

2, Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 9 marca 2021 r. o godz.: 14.00 w Szkole
Podstawowej im. Stalrisława Dąrnbskiego w Rudnej Wielkiej.

3. Sprawdzian trwa 60 nritrut.

4, Na sprawdzianna|eży się stawić się przynajmniej 10 minut przedrozpoczęciem pisania.
5. Sprawdzian jest kodowarry, kandydaci rrie podpisują go irnienietn i nazwiskiem.
6. Sprawdziarry wypełnione przez kandydatow są przeclrowywane do chwili zakończenia

po stępowani a rekrutacyj ne go z uw zględni eni em procectur odwoławczych.
7 . Sprawdziarr przeprowaclzorry jest w języku polskinr i języku arrgielskim.
8. Sprawdzian przeprowadzanyjest w forrnie pisemnej.
9. Do sprawdzianu mllszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego.

Drugi termin sprawdzianu nie.jest przewidywany,
l0. Za pozytywny wynik sprawdzianu lznaje się nrin. 50% max ilości punktów

(wprzeliczeniu: 50%-59% 5pkt.,60 69% 6pkt.,70-79% 7pkt.,80*89% 9
pkt., 90 - 100% 10 pkt.).
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§6
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

§7
W przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie malą przepisy ustawy

1 r ozporządzenia przy wołarrych j ako podstawa niniej sze go re glllamin u.
RSZKOŁY

Rodzaj czynności
Termin

w postępowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postępowaniu
uzupełniaiącym

Złożęnie wniosktt o przy.jęcie cło klasy VIl
oddziałLr dwLrjęzycznęgo wrazz dokttmentalni
potw i erdzaj ącynr i spełlr i an ie pr zez kalldy data
warunków lub kryteriów branyolr pod uwagę
w postępowanitt rekrutacvinym.

22 lutego-7marca
2021l".

26 kwietnia-9 maja
20ż1 r.

Przeprowadzen ie sprawclzian u predyspozycj i

językowych dla kandydatów Lrbiegających się
o przvięcie do ocldziałLr dwuięzvczIleso.

9 marca 2021r. 11 maja 202l r.

Podanie do publiczllej wiadorności przez
komisję rekrLrtacyj ną wyn ików sprawdzianu
predyspozyci i ięzykowych,

10 marca 202l r. 12 maja 202l r.

Opubl i kowanie przez korn i sj ę rekrutacyj ną
l isty kandyd atow zakwalifikowanych i

kandydatów n iezakwal ifi kowanych.
11 marca 202l r. 13 maja 202l r.

Potwierdzellie przez rodzica kandydata woli
przvięcia w postaci Disemnego oświaclczenia

12 - 19 marca 2021 r. 14 - 19 majażOżl r.

Publikacja przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
oddziału dwu j ęzyczlrego.

2 lipca 2021r. 2 lipca 2021r.

Procedura odwoławcza zgodnie z art. l58
ustawy Prawo Oświatowe

Od 2 lipca 2021 r, w

ternlinie 7 dni od dnia

opLrblikowania list
dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic
Inoze wystąpić
z wnioskienl clo komisji
rekrLrtacyjnej

o sporządzenie

uzasadtlionej odmowy
przyjęcia; w ternlinie 7

dni od otrzynlatlia
ttzasadtlienia rodzic
rlroze wnieść do

dyrektora szkoly
oclwołalrie od

1,ozstrzygn ięcia korn isj i

rekrLrtacyjnej

od 20 rna.ja 2021 r. w
termitlie 7 dni od dnia
oprrblikowania list
dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic
nroze wystąpić
z wnioskiem do kornisji
rekrrrtacyjnej o

sporządzenie

uzasadnionej odnrowy

przyjęcia; w terrninie 7

dni od otrzytnania
uzasaclnienia rodzic
nloze wnieść do

clyrektora szkoły
odwołatlie od

rozstrzygn ięcia korn isj i

rekrrrtacyjnej

Zakończęt,ll e rekrutacj i. 3l sierpnia 2021 r.

/€, o2. łĄa/ł.
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