
Klasy dwujęzyczne (bilingwalne) 

Rekrutacja do klas siódmych 
dwujęzycznych w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Marklowicach 



Zasady funkcjonowania 

• W  oddziałach dwujęzycznych  nauczanie  
prowadzone  jest  w  dwóch  językach:  w  języku 
polskim  oraz  w języku  angielskim – będącym  
drugim  językiem nauczania.  

• Język angielski w wymiarze 5 h/tygodniowo 

• Przedmioty nauczane dwujęzycznie:  
a) w klasie VII: historia i edukacja dla 
bezpieczeństwa 
b) w klasie VIII: historia, fizyka, wos i edukacja dla 
bezpieczeństwa. 

 



Zasady funkcjonowania 

• Proporcje zajęć edukacyjnych prowadzonych z 
danego przedmiotu w języku polskim i języku  
angielskim ustala nauczyciel, uwzględniając 
stopień opanowania przez uczniów języka 
angielskiego.  

• Zasady oceniania określa nauczyciel, 
uwzględniając stopień opanowania języka 
angielskiego 



Kryteria rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone 
na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) 
kandydata.  

2. W pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów 
tej szkoły, którzy:  

a) otrzymali promocję do klasy VII,   

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu 
predyspozycji językowych przeprowadzany na 
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

 



Kryteria rekrutacji 

3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w 
przypadku większej liczby kandydatów spełniających 
warunki, niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym są 
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Test trwa  60 
minut. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać 
maksymalnie 50  punktów. Uczeń, który uzyskał 26 i więcej 
punktów, zaliczył sprawdzian predyspozycji językowych 
pozytywnie.  

b) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem – 5 punktów. 

 



Kryteria rekrutacji 

c) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy 
VII oceny z języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego: 

- ocena celująca – 18 punktów, 

- ocena bardzo dobra – 17 punktów, 

- ocena dobra – 14 punktów, 

- ocena dostateczna – 8 punktów, 

- ocena dopuszczająca 2 punkty. 

 



Kryteria rekrutacji 

4. Na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego 
mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej 
szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania w 
przypadku wolnych miejsc do oddziałów 
dwujęzycznych. 

5. Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka 
Angielskiego dla klas IV – VI ubiegających się o 
przyjęcie do oddziału dwujęzycznego przyjmowani 
są z pominięciem postępowania rekrutacyjnego 



Nazwisko   

Imię/imiona 

(tak jak w akcie urodzenia) 

  

Data i miejsce urodzenia   

PESEL 

(w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

  

  

  

  

Adres zamieszkania Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu/mieszkania   

Aktualna szkoła 

podstawowa 

  

WNIOSEK kandydata  

do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach 

   
•Dane osobowe kandydata 
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami ) 

 



Matka   

Imiona i nazwisko 

Kontakt numer telefonu   

adres e - mail   

Ojciec   

Imiona i nazwisko 

  numer telefonu   

adres e - mail   

•Dane osobowe rodziców kandydata 

 


