
REGULAMIN NABORU DO VII KLASY DWUJĘZYCZNEJ 

 

1. Nabór uczniów do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim odbywa się  

zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Szczecin 

2. Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch 

językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, 

w tym przypadku w języku angielskim. 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. 

3. Warunkiem przyjęcia do siódmej klasy dwujęzycznej w szkole jest: 

3.1 Otrzymanie promocji do klasy siódmej. 

3.2 Uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.  

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba 

wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę   łącznie następujące kryteria:  

4.1 Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych  

4.2 Wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy siódmej szkoły podstawowej 

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, w tym 

przypadku języka angielskiego. 

a) w przypadku przeliczania na punkty ocen z przedmiotów, wymienionych 

odpowiednio na świadectwie promocyjnym do klasy siódmej szkoły 

podstawowej za oceny wyrażone w stopniu: 

 celującym- przyznaje się po 18 punktów; 

 bardzo dobrym- przyznaje się po 17 punktów; 

 dobrym- przyznaje się po 14 punktów; 

 dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów; 

 dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty; 

5. Świadectwo promocyjne do klasy siódmej szkoły podstawowej z wyróżnieniem.  

a) w przypadku świadectwa promocyjnego do klasy siódmej z wyróżnieniem 

przyznaje się 7 punktów. 



6.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

5.1. wielodzietność rodziny kandydata,  

5.2.niepełnosprawność kandydata,  

5.3.pełnosprawność jednego z rodziców,  

5.4.niepełnosprawność obojga rodziców, 

5.5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

5.6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

5.7.objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

7. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie siódmej szkoły podstawowej  

w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły.  

8. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci 

uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.  

9. Rekrutacja do klasy siódmej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu 

informatycznego NABÓR 2021 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). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły oraz 

na stronie internetowej szkoły. 

10. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej 

pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.  

11. Warunkiem przyjęcia do siódmej klasy dwujęzycznej z językiem angielskim jest 

uzyskanie  minimum 90 punktów na 200 punktów możliwych do zdobycia, co stanowi 45 

procent. 

12. W przypadku niewystarczającej liczby uczniów do siódmej klasy dwujęzycznej, 

obniżony zostaje próg pozytywnego wyniku ze sprawdzianu predyspozycji językowych 

do 60 punktów, co stanowi 30 procent. 

13. Z pominięciem rekrutacji przyjęci zostają laureaci wojewódzkiego konkursu z języka  

angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Kuratora Oświaty. 

14. Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje  

w niej ustalony dla szkoły podstawowej obwód szkolny. 



15. W klasie dwujęzycznej z językiem angielskim realizuje się podstawę programową 

kształcenia ogólnego obowiązującą w szkole podstawowej. Dodatkowo w klasie 

realizowane będą dodatkowe zajęcia z biologii. 

16. Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy dwujęzycznej  

z językiem angielskim dostępna będzie w sekretariacie szkoły w terminie zgodnym  

z kalendarzem rekrutacji. 

17. Rodzice osób zakwalifikowanych do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia 

oświadczenia woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego. 

18. Planowana liczebność w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim wynosi min. 20 

osoby. 

19. Klasa dwujęzyczna stanowić będzie dodatkowy oddział, jeżeli liczebność  

w każdej z pozostałych klas po stworzeniu klasy dwujęzycznej wyniesie min. 24 uczniów. 

20. W przypadku niewystarczającej liczby uczniów do utworzenia dodatkowego oddziału 

na danym poziomie klasa dwujęzyczna z językiem angielskim powstaje w oparciu 

 o klasę wybraną zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej.  

21. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy dwujęzycznej dostępna będzie  

w sekretariacie szkoły w terminie zgodnym z kalendarzem rekrutacji. 

22.Rodzice kandydata zobowiązani  są w określonym terminie do złożenia świadectwa 

promocyjnego do klasy siódmej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego do siódmej klasy dwujęzycznej  

w Szkole Podstawowej nr 74 

 

1. Termin składania wniosków do klasy siódmej dwujęzycznej:  

 

od 08 marca 2021 r. do 21 marca 2021 r. do godz. 12:00 

 
UWAGA: Kandydat ma możliwość wyboru trzech szkół spośród tych, które prowadzą 

rekrutację do oddziałów klas siódmych dwujęzycznych (WYPEŁNIA SIĘ JEDEN 

WSPÓLNY WNIOSEK). 

 

2. Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej:  

 

29 marca 2021 r. godz. 16:00 – sprawdzian predyspozycji językowych 

 
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 kandydat 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  

 

08 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 
 

 

4. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy siódmej 

 

od 25 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do godz. 12:00 
 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 

02 lipca 2021 r. godz. 12:00 
 

6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału 

dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy 

siódmej  

 

 w przypadku kandydatów, którzy nie są uczniami szkoły, do której zostali 

zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie złożenia oryginału świadectwa 

promocyjnego do klasy siódmej 

 

 w przypadku kandydatów, którzy są już uczniami szkoły, do której zostali 

zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie oświadczenia rodziców  

 

 



od 02 lipca 2021 r. od godz. 12:00 do 07 lipca 2021 r. do godz. 15:00 
 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych  

i nieprzyjętych  

 

08 lipca 2021 r. godz. 12:00 
 

 

Podstawy prawne: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 

z późn. zm.);  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;  

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 43/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych 

oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin  

 

 

 

 
 


