
Szkoła Podstawowa im. Stąnisłąwa Dqmbskiego w Rudnei Wielkiej

DyrektoraszkoĘpodstuwowejim.ł;:r:;T:;;:,!:ł:;:rł';::;:;#,::r?;
z dnia 31 stycznia 2022 r.

REGULAMIN REKRUTACJI

DO ODDZLAŁU DWUJĘZYCZNEGO KLASY VII

W SZKOLE PODSTAWOWBJ

IM. STANISŁAWA DĄMBSKIEGOW W RUDNEJ WIELKIBJ
NA RoK SZKOLNY 20221 2023

Podstawa prawna:

I. Ustąwą z dnią I4 grudnia 2016 r. Prawo oświątowe (Dz. {.}. 202 l ,l082 t, j. z dnia 202 1 .06. I7);

2, Rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowe.j z dnia 2l sierpnia 20l9 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajqcego do publicznych przedszkoli, szkół,

placóweki centrów (Dz. U. 2019,1737 t.j. z dnia 20I9.09,11);

3. Zarzqdzenie Nr l3.2022 l{ójta Gminy Swilczą z dnia 25 ,sĘcznia 2022 r. w sprawie ustąlenia terminów

przeprowadzenia postępowania rekrutaĘnego i postępowania uzupełniajqcego do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, - klas I i IV oddziąłów

sportowychw szkołach podstawowych orąz kląs VII oddziałów dwujęzycznychw szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok 2022/ 2023.

§1
Informacje ogólne

Od 1 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej
Wielkiej zostanio utworzony jeden oddziń dwujęzyczny klasy VII.
Klasa dvaljęzyczna to klasa z językiem wykładowym angielskim w wymiarze 5 godzin
tygodniowo i drugim językiem (językniemiecki) wwymiarze z godzintygodniowo.
Przedmioty prowadzone w języku polskim i języku angielskim: chemia i biologia.
Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do
nauczania przedmiotu i j ęzyka angielskie go.

Zgodnie z rźrmowym planem nanczania dla klasy VII szkoły podstawowej - uczniowie
rozpoczynają równocześnie obowi ękową naŃę drugiego j ęzyka - język niemiecki.
Kandydaci do klasy siódmej dwajęzycznej mogą byó przyjęci po przeprowadzeniu
po stępowania rekrutacyj nego.

6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (załącznik
nr 1).

7. Postępowanie rekrutacyjne ptzeprowadza komisja retrCutacyjna powołana przęz
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.
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1.

§2
Szkolna Komisj a Rekrutacyjna

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyj ną | wy znacza j ej przewodnic zące go .

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej naIeżą:

a) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i sporządzente
listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatow uszeregowane w kolejności
alfab ety cznej, w pr zy padku ktorych zweryfi kowano wnio sek ;

b) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, wymienionych w § 4 pkt 3;

c) weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania ptzez kandydatów kryteriów
ustawowych or az dodatkowych;

d) ustalenie liczby punktów uzyskanych przęz poszczegolnych kandydatów; ustalenie
wynikow postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego.

§3
Kryteria przyjęć do oddziału dwujęzycznego

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się
w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, ktory:
a) otrzymał promocję do klasy VII;
b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

przeprowadzonęgo na warunkach ustalony ch przez Radę Peda go giczną,

W przypadku większej ltczby kandydatow spełniających warunki, o których mowa
w ust. 7,ntżItczba wolnych miejsc w oddzialę, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pktZ;
b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowozytnego - max 54
punkĘ, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:

o celującym - przyznaje się po 18 punktów;
o bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
o dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
o dostatecznym-przyznaje się po 8 punktów;
o dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty.

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z v,ryrożnienięm -
7 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżelt po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1,

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

brane są pod uwagę łącznte kryteria, o których mowa w aft. 131 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe, tj.:

a) wielodzietnośc rodziny kandydata;
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b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawnośó obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawnośó rodzeństwa kandydata;

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

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartośó.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego na trzecim etapie

postępowania rekrutacyjnego, mogą byó przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej

szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1-3 stosuje się.

§4
Wymagane dokumenĘ

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 6 wrazz dokumentami potwierdzĄącymi spełnianie
ptzez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyj nym ńożony w sekretariacie szkoły.
2. Zgoda rodzicówl opiekunów prawnych kandydata na ptzystąpienie do sprawdzianu

predyspozycj i j ęzykowych.
3. Kserokopia świadectwa promocyjnego do klasy VII.

§5
Warunki przep rowa dzania sp rawdzianu p redysp orycj i j ęzykorvych

l. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej naŃi języka obcego

i nauki wybranych przedmiotów w języku angielskim.
2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 2marca2022 r. o godz.: 13.00 w Szkole

Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.
3. Sprawdzian trwa 60 minut.

4. Na sprawdziarlnależy się stawió się przynajmniej 10 minut przedrozpoczęciem pisania.

5. Sprawdzian jest kodowany, kandydaci nie podpisują go imieniem i nazwiskiem.
6. Sprawdziany wypełnione ptzez kandydatów są przechowywane do chwili zakończęnia

postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem procedur odwoławczych.
7. Sprawdzian przeprowadzony jest w języku polskim i języku angielskim.
8. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.

9. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzyaznego.
Drugi tęrmin sprawdzianu nie jest przewidywany.

I}.Za pozytywny wynik sprawdzianu uznaje się min. 50% max ilości puŃtów
(w przeliczeniu: 500ń - 59% 5 pkt., 60 _ 69% 6 pkt., 70 _79% 7 pkt., 80 - 89 % 9

pkt., 90 - l00% 10 pkt.).
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§6
Harmonogram postępowania rekrutaryj nego

Rodzaj czynności
Termin

w postępowaniu
rekrutacyinym

Termin
w postępowaniu
uzupełniaiącym

ZŁożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII
oddziału dwujęzycznęgo wraz z dokumentami
p otw i erdzaj ącyrn i sp ełn i an i e pr zez kandy data
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyinym.

14 lutego - 28 lutego
2022 r.

26lcwietnia-9maja
2022 r.

Przeprowadzenie spraw dzianu predyspozycj i
językowych dla kandydatów ubiegających się
o przy|ęcie do oddziału dwuięzvcznęgo.

ż marca2022 r. 11 maja ż022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną wyników sprawdzianu
predyspozyci i i ęzykowych.

3 marca 2022 r. 12 maja2022 r.

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klas VII oddziałów
dwuj ęzycznych doku mentów
potwierdzających spełn ianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyj nyfil oraz wykonanie
przęz przewodniczącego komisj i czynności
wymienionych w art. l50 ust. Prawo
oświatowe.

4 - 10 marca 2022 r. 13 maja 2022 r.

Opub1 ikowa nie przez komisj ę rekrutacyj ną
lis§ kandyd atów zakwalifi kowanych i

kandydatów n iezakwalifi kowanych.
11 marca 2022 r. 16 maja 2022 r.

Podanie do publicznej wiadorności przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyięwch i nieprzyiętych

27 czerwca2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przylęcla w postaci pisemnego oświadczenia.

28 czerwca- 1 lipca 2022 r.

Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158

ustawy Prawo Oświatowe

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci
przyję§ch
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej

o sp or ządzen ie uzasadn i onej odm owy pr zy j ęcia1'

- uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od
wystąpienia rodzica kandydata o przyczynie
o dm owy pr zy j ęcia w r az z najniższą liczb ą pun któw,
która uprawniała do przyjęcia orazliczbę punktów,
którą uzyskał kandydat w postępowaniu

rekrutacyjnym

- w tęrminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

rodzic może wnieśó do dyrektora szkoły odwołanie
od r ozstrzy gn ięc ia kom i sj i rekrutacyj nej

4
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§7
W przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy

t rozporządzenia przywołanych j ako podstawa niniej szego regulaminu.

DYRFWOR SZI(OŁY

^M@kMazepa

- dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od

rozstrzygnięcia kornisji rekrutacyjnej w terminie 7

dni od otrzymania odwołania

- narozstrzygnięcie dyrektora słuzy skarga do sądu

administracyjnego

Zakończenie rekrutacj i. 31 sierpnia żOż2 r,




