
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojej/go córki/syna ............................................................... 
nazwisko i imię dziecka 

 
.................................... urodzonej/go .......................................... w ............................................. 

/data i miejsce urodzenia/ 

 
zamieszkałej/go w ........................................................................................................................ 

/miejsce zamieszkania/ 

 
....................................................................................................................................................... 
w sprawdzianie predyspozycji językowych, kwalifikującym do przyjęcia do oddziału 

dwujęzycznego. 

 

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w poniedziałek 21 maja 2018 r. o godz. 1400 w 

Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 

Ostateczny termin składania dokumentów i wniosku rodzica o przyjęcie do oddziału 

dwujęzycznego oraz udziału dziecka w sprawdzianie upływa 14 maja 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
/nazwisko i imię rodziców 

 
/adres/ 

 
 

 
/miejscowość, data/ 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Feliksa Szołdrskiego 
w Nowym Tomyślu 
 

 
 
 

/Podpis rodziców/ 
 



Podstawy prawne nauczania dwujęzycznego 

Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r., poz. 
59/ od roku szkolnego 2017/18 można tworzyć oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej. 

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć 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. 

Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej. 

Oddział taki może utworzyć każda szkoła podstawowa, do oddziałów tych przyjmowani są w 
pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie 
promocji do klasy VII oraz uzyskanie, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji 
językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W 
przypadku większej liczby kandydatów spełniających te warunki, niż liczba wolnych miejsc w 
oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 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;   

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

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole 
podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół. 

Szkoły decydują o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem 
nauczania w oddziałach dwujęzycznych. 

Liczba godzin tygodniowo w ramowych planów nauczania:  

1. Szkoła podstawowa klasy 7-8: 
a) 3 lub 2 godziny (I lub II język – decyzja dyrektora) + 2 godziny (razem 4 lub 5 

godzin tygodniowo); 
b) dodatkowo maksymalnie jeszcze 3 godziny tygodniowo (organ prowadzący 

może przyznać te godziny na wniosek dyrektora szkoły). 

Nauczanie dwujęzyczne realizuje nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym 
na poziomie co najmniej B2 (umiejętności językowe potwierdzone certyfikatem) lub 
nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
niejęzykowego. 


