
Terminarz i zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej w roku szkolnym 2022-2023 
 

 
 
Spotkanie z rodzicami kl. VI. ( osobiście lub na platformie Office Teams) 
 
Rozdanie deklaracji przystąpienia do testu predyspozycji językowych. 
 (osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową– kontakt@spopalenica.pl) 
 
 
 

 
 

23.03.2023 
godz. 18.00 

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

 
 

od 23.03.2023 
do 14.04.2023 

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

 
 

18.05.2023 
godz. 13.00 

 

 
 
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 
 

31.05.2023 
godz. 12.00 

 
 

  

mailto:kontakt@spopalenica.pl
mailto:kontakt@spopalenica.pl


 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 

 
do 16.06.2023 

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

 
 

do 30.06.2023 
 

 
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy dwujęzycznej 
 

     do 05.07.2023 

 Warunki sprawdzianu. 

1. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie Szkoły. 
2. Czas trwania sprawdzianu 90 minut. 

 

 Kryteria rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie deklaracji rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.                                                                                       
2.  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, którzy przystąpili do postępowania § 6 ust. 2 do 4 stosuje 
się odpowiednio. 
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