
Informujemy, iż rusza rekrutacja do klasy 
dwujęzycznej – VII na rok szkolny 

2020/2021 
Drodzy Uczniowie i Rodzice klas VI   

Jak co roku 25.03.2020r. miało odbyć się w murach naszej szkoły spotkanie Dyrekcji z 
rodzicami klas VI w celu omówienia terminarza i zasad rekrutacji do klasy dwujęzycznej. W 
związku z zaistniałą sytuacją koronawirusa na świecie spotkanie to nie odbędzie się. W tym 
miejscu gorąco zachęcamy Państwa i dzieci do zapoznania się z ofertą edukacyjną klasy 
dwujęzycznej i złożenia deklaracji online na adres kontakt@spopalenica.pl 

 

Dlaczego warto zgłębiać naukę w klasie dwujęzycznej? 

We współczesnym świecie nauka i znajomość języków obcych ma kluczowe znaczenie. 
Nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi   im. A. i Wł. 
Niegolewskich w Opalenicy ukierunkowane jest na poszerzenie wiedzy z przedmiotów 
przyrodniczych i informatyki oraz rozwój kompetencji w zakresie języka angielskiego 
obejmujących zakres słownictwa z tych przedmiotów.  

W tym oddziale uczniowie realizują 5 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny języka 
niemieckiego oraz co najmniej 2 przedmioty częściowo w języku angielskim (biologia i 
informatyka). Tygodniowy rozkład godzin jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej.  

Do tej pory corocznie we wrześniu uczniowie z oddziałów dwujęzycznych uczestniczyli w 
warsztatach językowych Euroweek w Różance (Kotlina Kłodzka). W trakcie zajęć 
prowadzonych przez wolontariuszy z całego świata (m.in. Meksyku, Kolumbii, Wietnamu i 
Włoch), uczestnicy rozmawiali w języku angielskim oraz poznawali fakty i ciekawostki z wielu 
krajów.  

Następnym atutem oddziału dwujęzycznego jest coroczny wyjazd uczniów do Londynu, by 
utrwalać w praktyce język angielski, zasmakować innej kultury, kuchni, poznać tradycję. 

Dodatkowo dydaktykę i proces wychowawczy wspomaga współpraca partnerska ze Sztorkow, 
wymiana międzynarodowa dla młodzieży z Niemcami (w języku angielskim). Uczniowie 
doskonalą znajomość języka angielskiego goszcząc swoich kolegów z Niemiec i uczestnicząc 
we wspólnych projektach naukowych. W nowym roku szkolnym będą również uczestniczyć w 
zajęciach zorganizowanych w partnerskiej szkole. Udział młodzieży w wymianie jest bezpłatny 
i umożliwia poznanie wielu przyjaciół. 

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują też, że dwujęzyczność może 
przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzięki tej świadomości dzieci będą mogły w 
sposób bardziej kompetentny, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych 
języków obcych.  



W przyszłym roku szkolnym kontakty z rówieśnikami z innych krajów w razie potrzeby 
postaramy się dostosować do obecnej sytuacji panującej na świecie. 

Również poznawanie zwyczajów, kultury i tradycji innych państw może się odbywać za 
pomocą projektów edukacyjnych i wirtualnych wycieczek. 

Dlatego zapraszamy dzieci do tych klas.  

 

Poniżej terminarz i zasady rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej. 

Terminarz i zasady rekrutacji. 
 
 
Złożenie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji 
językowych w sekretariacie szkoły. 
(osobiście na zebraniu z wychowawcą lub drogą mailową – 
kontakt@spopalenica.pl) 
 
 

 
 

od 25.03.2020 
do 17.04.2020 

 
 
Sprawdzian predyspozycji językowych – art. 139 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo Oświatowe. 
 
 

 
(wstępny termin, o 
zmianach będziemy 

informować na 
bieżąco) 

08.05.2020 
godz. 13.00 

 
 
 
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 
(wstępny termin, o 
zmianach będziemy 

informować na 
bieżąco) 

 
 

29.05.2020 
godz. 12.00 

 
 

 
 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 
 

 
 

do 10.06.2020 

 
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej 
(Dotyczy dodatkowego naboru) 
 

 
 

do 30.06.2020 



Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych: 
1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie deklaracji rodzica 

(prawnego opiekuna) kandydata.                                                                                       
2. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do 

oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII, w pierwszej kolejności 
przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy: 

1) otrzymali promocję do klasy VII, 
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.  
   3.      W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba  

wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane łącznie pod uwagę następujące kryteria:  

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, 
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej 

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

    4.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu odział 
dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane łącznie kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 Prawo 
oświatowe.  

    5.  W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach 
podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci 
kandydaci niebędący uczniami tej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ZAŁĄCZNIK) 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA                                                                               

DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM                                    

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OPALENICY 

 

 

……………………………………………………………………………… uczennica/uczeń 
                                          imię i nazwisko ucznia  
 
Szkoły Podstawowej w Opalenicy Nr PESEL …………………………………………………. 
 
deklaruję chęć przystąpienia do VII klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 
 
Nr telefonu kontaktowego do rodzica/prawnego opiekuna: …………………………………… 
 
 
 
 

………………………………….  
                                                                                                                     podpis ucznia  

 
 
 
 
 
……………………………       ………………………………….. 
      data złożenia deklaracji        podpis rodziców/prawnych opiekunów 
	

 

 

	


