
KONCEPCJA

FUNKCJONOWANIA KLAS SIÓDMYCH 

W

NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019



PODSTAWA PRAWNA

Art. 25 Prawo oświatowe (Dz.U.2017.0.59 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.)

1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, 

mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.

2. W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa 

w ust. 1, tworzy się począwszy od klasy VII.



WYKŁADNIA MINISTERIALNA

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym 

nowożytnym będącym drugim językiem nauczania.

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.



Wykładania MEN

Oddział taki będzie mogła utworzyć każda szkoła podstawowa

❖ do oddziałów tych będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie 

tej właśnie szkoły.

❖ Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do klasy VII

oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

❖ 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.

Dodatkowo, w ustawie Prawo oświatowe, wprowadzono przepisy, które umożliwią 

tworzenie klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, w których 

funkcjonują oddziały dwujęzyczne (w liceach ogólnokształcących 

dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, 

technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci 

i młodzieży).



Liczba godzin tygodniowo w projekcie 

ramowych planów nauczania 

Szkoła podstawowa klasy 7-8:

❖ 3 lub 2 godziny (decyzja dyrektora) + 2 godziny 

(razem 4 lub 5 godzin tygodniowo);

❖ dodatkowo maksymalnie jeszcze 3 godziny tygodniowo 

(organ prowadzący może przyznać te godziny               

na wniosek dyrektora szkoły).



KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI
§ 13. Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych

w szkołach ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć

w języku obcym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w danym typie szkoły, określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a w zakresie znajomości języka, 

w którym naucza lub prowadzi zajęcia:

1. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia 

w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka 

obcego, lub

2. ukończyła studia pierwszego stopnia: 

a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej, lub

3. ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, lub

4. ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub

5. legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej 

podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. 

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)



Lp. PRZEDMIOT MEN
NSP 47

KLASA  OGÓLNA KLASA DWUJĘZYCZNA

1 j. polski 4 6 6

2 j. angielski 3
6 

6

3 drugi j. obcy 2 3 3

4 muzyka 1 1 1

5 plastyka 1 1 1

6 historia 2 2 2

7 geografia 2 2 2

8 biologia 2 2 2

9 chemia 2 2 2

10 fizyka 2 2 2

11 matematyka 4 6 6

12 informatyka 1 1 1

13 w-f 4 4 4

14 zaj. z wychowawcą 1 1 1

15 projekt 0 1
0



KLASA OGÓLNA

JĘZYK ANGIELSKI

- 6 godzin w podziale na grupy międzyklasowe (w tym 1 godzina konwersacji)

MATEMATYKA

- 6 godzin w podziale na grupy międzyklasowe z dostosowaniem do tempa pracy

SYNKRETYCZNY PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY

- W I półroczu projekt „Estetyka Współczesności” realizowana we współpracy 

z Fundacją Akwedukt i Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim 

- W II półroczu – Personal Project dla każdego ucznia (wpisany na świadectwo)

PROPEDEUTYKA NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

- kontynuacja elementów programu autorskiego szkoły

W KLASIE 8 KONSULTACJE W POSTACI BLOKÓW PRZEDMIOTOWYCH Z WIODĄCYCH 

PRZEDMIOTÓW



DLA KOGO KLASA OGÓLNA?

- dla wszystkich uczniów NSP 47

- dla uczniów ze sprecyzowanymi zainteresowaniami

i uzdolnieniami ścisłymi

- dla uczniów, którzy oczekują od szkoły więcej, niż tylko 

nauka przedmiotów obowiązkowych

- dla uczniów, którzy nie zdecydowali jeszcze czy swoją 

przyszłość szkolną będą wiązać z liceami dwujęzycznymi 

lub z maturą międzynarodową



KLASA DWUJĘZYCZNA
JĘZYK ANGIELSKI

- 6 godzin języka angielskiego w podziale na 2 grupy 8-osobowe w ramach klasy, 
w tym 1 godzina konwersacji

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W SYSTEMIE DWUJĘZYCZNYM (w klasie 7 i 8)

- biologia

- matematyka

- historia (powszechna)

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Treści przedmiotów dwujęzycznych są kanwą do nauczania struktur 
gramatycznych, leksykalnych itd. W programie nauczania języka angielskiego

Słownictwo immanentnie związane z w/w przedmiotami jest wprowadzane 
na konwersacjach, jako podłoże do językowych ćwiczeń komunikacyjnych, 
następnie używane przez nauczycieli na przedmiotach realizowanych w systemie 
dwujęzycznym

Udział języka angielskiego w przeprowadzonych lekcjach zależy od rodzaju 
tematu, stopnia trudności (czy jest to wprowadzenie nowego zagadnienia czy 
utrwalenie) od 30 – 70 - 100%. Będą takie lekcje, które będą przeprowadzone tylko 
w języku polskim m.in. historia Polski, wprowadzenie nowych zagadnień z 
matematyki, z biologii terminologia angielska będzie wtórną do terminologii polskiej



DLA KOGO KLASA DWUJĘZYCZNA?

❖ uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w liceach

z oddziałami międzynarodowymi (IB)

❖ uczniowie, dla których nauka jest hobby i inne 

zainteresowania są drugoplanowe

❖ uczniowie, którym uczenie się nie sprawia trudności, sprawni 

lingwistycznie, ale bez ukierunkowanych wyraźnych 

uzdolnień



DLACZEGO DWUJĘZYCZNOŚĆ W NSP 47?

❖ program dwujęzyczności stworzony przez nauczycieli NSP 47

❖ korelacje między językiem angielskim a przedmiotami nauczanymi 

dwujęzycznie

❖ formy pracy przygotowujące do systemu IB (eseje, raporty 

laboratoryjne, projekty interdyscyplinarne)

❖ doświadczenie nauczycieli w nauczaniu 

dwujęzycznym/anglojęzycznym na różnych poziomach edukacyjnych

❖ przygotowanie do łagodnego przejścia do liceum



REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Etap I 

 do oddziału dwujęzycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

nr 47 może kandydować uczeń klasy 6 Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej nr 47

❖ którego średnia ocen z każdego z przedmiotów objętych 

nauczaniem dwujęzycznym na koniec klasy piątej i na półrocze klasy 

6  tj.: przyrody, historii i matematyki wynosi 4,5 a z języka angielskiego 

5,0

❖ w klasie szóstej uzyskał w klasyfikacji śródrocznej zachowanie bardzo 

dobre, średnią 4,75.



Rekrutacja c.d.

Etap II

 test predyspozycji językowych dla uczniów chętnych odbędzie się 

2 lutego o godzinie 9 w auli Fundacji Primus.

 Kodowane wyniki testu zostaną ogłoszone 16 lutego na stronie 

internetowej szkoły.

Do etapu III zakwalifikują się uczniowie, którzy z testu predyspozycji  

osiągnęli co najmniej 85%.



Rekrutacja cd.

Etap III 

 rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na wylosowany temat 

odbędzie się 24 lutego w siedzibie szkoły.

 Tematyka wspomnianych rozmów ukaże się na platformie Librus

do 1 lutego 2018 r. 

 Kodowana lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 28 lutego 2018 r.



Nabór zewnętrzny

 Rozpoczyna się 1 marca 2018 r.

 Do oddziałów ogólnodostępnych będzie odbywać się na podstawie testów 
przygotowanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną z następujących 
przedmiotów: j. polski, j. angielski, drugi język (do wyboru: francuski, hiszpański 
lub niemiecki), matematyka.

 Do oddziału dwujęzycznego/oddziałów dwujęzycznych mogą kandydować 
uczniowie z innych szkół, którzy osiągnęli na pierwsze półrocze klasy szóstej 
ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, uzyskali średnią ocen 
co najmniej 4,75.

 Etap I: na podstawie  testów przygotowanych przez Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną z następujących przedmiotów: j. polskiego, drugiego języka 
(do wyboru: francuski, hiszpański lub niemiecki), matematyki i testu 
predyspozycji językowych z elementami przyrody i historii.

 Do etapu II zakwalifikują się uczniowie, którzy osiągnęli 85% z egzaminów 
pisemnych.

 Etap II: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na wylosowany temat. 
Terminy będą ustalane indywidualnie.



Postanowienia końcowe
 Oddziały dwujęzyczne będą oddziałami korzystającymi z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej według programu „Aktywna Edukacja w Primusie”.

 Uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 i uczniom z zewnątrz, którzy

nie korzystali do tej pory z tego programu zapewniamy szkolenie w pierwszych 

dniach nauki.

 Ubieganie się o miejsce w oddziale dwujęzycznym oznacza konieczność 

wyposażenia ucznia w tablet.

 Po ukonstytuowaniu się klasy/klas dwujęzycznych skład klas 

ogólnodostępnych zostanie skompletowany przez zespół wychowawczy NSP 

nr 47 oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny. 

(W skład zespołu wychowawczego wchodzą wszyscy wychowawcy klas 4-7)


