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Status prawny 
oddziału 
dwujęzycznego

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – oddział szkolny, w 
którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: 
polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim 
językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch 
językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z 
wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii 
dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii 
Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne 
wybrane spośród zajęć obejmujących:biologię, chemię, 
fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, 
część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub 
matematykę.

Język angielski - 5h tygodniowo

Dwa przedmioty - z elementami języka angielskiego



Status prawny 
oddziału 
dwujęzycznego

Od roku szkolnego 2017/2018 – oddziały 
dwujęzyczne tworzy się, począwszy od 
klasy VII szkoły podstawowej. 

(art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949). 



Przeprowadzenie 
postępowania 
rekrutacyjnego 
i uzupełniającego 
do oddziałów 
dwujęzycznych

I  Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole 
podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności 
ucznia tej szkoły, który: 

1) otrzymał promocję do klasy VII; 

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu 
predyspozycji językowych przeprowadzanego na 
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

II W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających warunki, 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 angielskiego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO



Terminy 
postępowania 
rekrutacyjnego

1. 15.03.2021 r. godz.8.00 - 29.03.2021r.godz.15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

2. 30.03.2021 r. - 02.04.2021 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

3. 07.04.2021 r.godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik

4. 28.06.2021 r.godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym

5. do 01.07.2021 r.do godz.15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia

6. 02.07.2021 r.godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych



Język angielski 
w klasie 
dwujęzycznej

+ opanowanie sprawności komunikowania 
się w języku obcym w mowie i piśmie;

+ pogłębienie zakresu słownictwa o 
terminologię specjalistyczną na 
wybranych przedmiotach prowadzonych 
zarówno w języku polskim jak i z 
elementami języka angielskiego;

+ przełamywanie bariery językowej;
+ możliwość kontynuowania dwujęzycznej 

nauki na dalszym etapie edukacji



Nowości 
w  kl. VII i VIII

- odchodzi technika (ocena z kl. VI 
na świadectwie końcowym), po kl. 
VII plastyka i muzyka

- nowe przedmioty (fizyka, chemia, 
wiedza o społeczeństwie, 
edukacja dla bezpieczeństwa, 
drugi język obcy)

- decyzja o drugim języku (francuski 
lub niemiecki), decyzja co do 
języka mniejszości narodowej 
niemieckiej

- przygotowanie do egzaminu


