Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę
w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej.
Szanowni Państwo,
Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach:
polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch
językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących 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.
Jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko w klasie VII szkoły podstawowej rozpoczęło naukę w oddziale
dwujęzycznym zapraszamy do zapoznania się z informatorem, który przybliży Państwu, na jakich
warunkach będzie odbywać się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych.

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych jest połączona z rekrutacją do klas eksperymentalnych
zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Na
jednym wniosku macie Państwo możliwość wyboru trzech szkół, spośród tych, które prowadzą
rekrutację do oddziałów klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych.

Zasady rekrutacji
Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego odbywa się na wniosek rodzica/-ów.
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.
Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR 2017.
2. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego to należy wejść na
stronę https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/ i wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły,
uszeregowane wg. preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej
(trzecie miejsce).
3. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (wskazanej
na 1 miejscu).
4. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
1) otrzymanie promocji do klasy VII oraz
2) uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
6. 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 wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość.
7. Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie
oddziałów dwujęzycznych:
Nazwa szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W ZSO NR 4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37

Adres szkoły
ul. Romera 2,
71-246 Szczecin
ul. Kazimierza Królewicza 63,
71-552 Szczecin
ul. Lucjana Rydla 6,
70-783 Szczecin

język
angielski
włoski
hiszpański
angielski
niemiecki
hiszpański

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas dwujęzycznych:
1. Termin składania wniosków do klas VII szkół podstawowych dwujęzycznych:
od 1 czerwca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.
Pamiętaj: Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych jest połączona z rekrutacją do klas eksperymentalnych
zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Wypełnia się
jeden wspólny wniosek.

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych
21 czerwca 2017 r. godz. 16:00 – sprawdzian do klas dwujęzycznych
Uwaga: Kandydat przystępuje do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w szkole,
którą wskazał na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jeśli na pierwszym miejscu wniosku znajduje się
Szkoła Podstawowa nr 6 (klasy eksperymentalne) wówczas udaje się na sprawdzian do szkoły z oddziałami
dwujęzycznymi, którą wskazał najwyżej na liście preferencji.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu predyspozycji językowych
27 czerwca 2017 r. godz. 12:00
4. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII
od 27 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
6 lipca 2017 r. godz. 15:00
6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez
złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII
Uwaga: w przypadku kandydatów, którzy są już uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani
- potwierdzenie woli w formie oświadczenia rodziców

od 7 lipca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. do godz. 15:00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
11 lipca 2017 r. godz. 12:00

