
organizacja i rekrutacja uzupełniająca do oddziału 

dwujęzycznego w roku szkolnym 2020/2021

W rekrutacji uzupełniającej dysponujemy 10 wolnymi miejscami



Informacje zawarte w prezentacji 

•Czym jest oddział dwujęzyczny?

• Zasady organizacji oddziału dwujęzycznego w roku szkolnym 
2020/2021

• Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

•Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

• Zakres materiału na sprawdzian predyspozycji językowych

• Szczegółowe rozwiązania w związku z epidemią COVID-19



Czym jest oddział dwujęzyczny?

•Oddział dwujęzyczny w szkole podstawowej jest 
tworzony od kl. VII

•Większa liczba godzin drugiego języka (5 godz. 
tygodniowo) – autorski program nauczania

•Dwa przedmioty prowadzone z elementami drugiego 
języka – matematyka i historia (zakres stosowania 
drugiego języka jest dostosowany do możliwości 
uczniów).



Podstawy prawne tworzenia i rekrutacji
do oddziału dwujęzycznego

 ustawa z dnia 14 grudnia 2019r. Prawo Oświatowe

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                             

21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737)

 załącznik nr 4 do zarządzenia CUW.020.13.2020 Burmistrza Miasta                 

i Gminy Piaseczno z dn. 21 stycznia 2020r.



Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 
w roku szkolnym 2020/2021

I etap

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej 

przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

• otrzymał promocję do klasy VII,

• uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji 
językowych na zasadach wg ustaleń rady pedagogicznej.



Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 
w roku szkolnym 2020/2021

II etap

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki , o 

których mowa w I etapie, są brane pod uwagę łącznie 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 – max 54 punkty, świadectwo promocyjne do klasy VII 

szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów



Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 
w roku szkolnym 2020/2021

II etap

Sposób przeliczenia punktów za oceny z: języka polskiego, matematyki                           

i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty

• celującym – po 18 punktów;

• bardzo dobrym – po 17 punktów;

• dobrym – po 14 punktów;

• dostatecznym – po 8 punktów;
• dopuszczającym  - po 2 punkty



Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 
w roku szkolnym 2020/2021

II etap
Ponadto na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:
• wielodzietność rodziny kandydata;

• niepełnosprawność kandydata;

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria , o których mowa powyżej mają jednakową wartość



Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego 
w roku szkolnym 2020/2021

III etap

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych (także w

związku z rezygnacją kandydata) na trzecim etapie postępowania

rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej

szkoły, którzy przystąpili do postępowania. Wyżej przytoczone

przepisy ust. 1-3 stosuje się.

Wówczas decyduje tylko liczba uzyskanych punktów.



Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
Terminarz postępowania rekrutacyjnego jest określony                                              
w załączniku nr 4 do zarządzenia CUW.020.13.2020                                                          
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 21 stycznia 2020r.

6 – 8 lipca 2020r. - złożenie wniosków o przyjęcie do oddziału

dwujęzycznego wraz z: potwierdzeniem

spełniania kryteriów ustawowych oraz

oświadczeniem uczniem której szkoły jest

kandydat (wnioski są do pobrania ze strony

internetowej szkoły www.jozefoslaw.edu.pl)

W rekrutacji uzupełniającej dysponujemy 10 wolnymi miejscami

http://www.jozefoslaw.edu.pl/


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 

10 lipca 2020r. sprawdzian predyspozycji językowych

godz. 9:00

13 lipca 2020r. przekazanie wyniku sprawdzianu                                                                       

godz. 12:00 predyspozycji językowych

14 lipca 2020r. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy 

godz. 15:00 kandydatów zakwalifikowanych oraz listy 

rezerwowej



Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

15 – 16  lipca 2020r. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału 
do godz. 16:00 dwujęzycznego poprzez złożenie oświadczenia 

woli i oryginału świadectwa promocyjnego do
kl. VII

17 lipca 2020r. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy        
godz. 12:00 kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także 

listy rezerwowej



Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

IV etap
W sytuacji wystąpienia wolnych miejsc w oddziale w skutek 
rezygnacji ucznia, do oddziału przyjmowane są kolejne osoby 
z listy rezerwowej wg liczby punktów, nie bierze się pod uwagę 
pierwszeństwa szkoły macierzystej.



Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Procedura odwoławcza

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych                         
i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej                        
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą 
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej.



Sprawdzian predyspozycji językowych

10 lipca 2020r.  godz. 9:00  (należy przyjść pół godziny 
wcześniej)

Czas trwania 60 min.

Wynik pozytywny od udzielenia 60% pozytywnych odpowiedzi.



Harmonogram rekrutacji

W przypadku przyjęcia do oddziału dwujęzycznego 
konsekwencją jest umieszczenie ucznia na liście uczniów tego 
oddziału i nie ma zgody na wypisanie ucznia z oddziału celem 
przepisania do poprzedniej klasy.

W przypadku niedopełnienia jakiejkolwiek czynności 
przewidzianej w harmonogramie rekrutacji, uczeń                                 
nie bierze udziału w rekrutacji.



Zakres materiału na sprawdzian predyspozycji
językowych
Test uzdolnień kierunkowych składa się z ćwiczeń, które nie tylko                            
sprawdzają wiedzę  kandydatów z języka angielskiego w zakresie klas IV - VI lecz 
odwołują się do ich umiejętności językowych czy predyspozycji lingwistycznych.

Mianem predyspozycji lingwistycznych lub językowych określa się zespół czynników, 
które decydują o szybszym przyswajaniu wiedzy w obrębie obcego języka. Do 
głównych takich cech należy między innymi:
- bardzo dobra pamięć słuchowa i wzrokowa,
- dobry słuch muzyczny,
- szybkie dostrzeganie podobieństw i różnic,
- zdolność dokonywania analizy i syntezy,
- umiejętność wyciągania logicznych wniosków,
- dobre wyczucie leksykalne i stylistyczne,
- łatwość formułowania myśli w mowie i na piśmie.



Zakres materiału na sprawdzian predyspozycji
Językowych

Test zawiera zadania w języku polskim, angielskim, jak również w językach 
sztucznych, bądź mało znanych. Badane jest:
- rozumienie tekstu oraz relacji składniowych,
- rozumienie leksyki (stawianie hipotez, co do znaczenia słów nieznanych,   
znajdujących się w znanym kontekście językowym, wyobraźnię i domysł 
językowy, selekcję informacji),
- wyciąganie wniosków z podanych różnorodnych informacji i budowanie reguł 
rządzących językiem obcym i językiem polskim , rozumowanie poprzez analogię 
oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i tekstach 
w różnych językach).



Zakres materiału na sprawdzian predyspozycji
Językowych
Lista zagadnień z gramatyki języka angielskiego opracowana została na 
podstawie programu nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły 
podstawowej. Kategorie gramatyczne:
I. Rzeczowniki:
1. Liczba mnoga rzeczownika
2. Forma dzierżawcza rzeczowników
3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

II. Zaimki:
1. Zaimki osobowe
2. Zaimki dzierżawcze
3. Zaimki zwrotne
4. Zaimki nieosobowe 



Zakres materiału na sprawdzian predyspozycji
Językowych

III. Czasowniki:
1. Czasownik: to be; to have
2. Czasowniki modalne: can, must, may, shall, need

IV Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,            
Past Simple, Past Continuous, Future Simple

V Zwroty: used to; to be going to; There is/ There are

VI Tryb rozkazujący



Zakres materiału na sprawdzian predyspozycji
Językowych

VII Przymiotniki: stopniowanie przymiotników, miejsce w zdaniu

VIII Przysłówki: stopniowanie przysłówków (well-better-the best)

IX Liczebniki: główne, porządkowe

X Określniki: a, an, the; some, any, no; Tthis/these, that/those;
much, many, a few, a little, enough

XI Przyimki: miejsca, czasu



Szczegółowe rozwiązania w związku z epidemią 
COVID-19

• Wnioski można składać w recepcji szkoły, przysyłać podpisane skany 
wniosku emailem na adres  szkola@jozefoslaw.edu.pl, bądź wysyłać 
wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP

• Kopia świadectwa promocyjnego do kl. VII również może zostać
złożona w recepcji szkoły, przesłana emailem na adres
szkola@jozefoslaw.edu.pl, bądź wysłana za pośrednictwem ePUAP

• Kluczowe jest dotrzymanie terminów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

mailto:szkola@jozefoslaw.edu.pl
mailto:szkola@jozefoslaw.edu.pl


Wszelkie informacje można znaleźć

www. jozefoslaw.edu.pl
tel. 22 750 74 40

www.oswiata.piaseczno.eu


