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REKRUTACJA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH 
rok szkolny 2021/2022 

 

 
 

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE 
 
1. W klasach dwujęzycznych oferujemy 6 godzin języka angielskiego, w tym jedna 

konwersacji z native speakerem.  
2. Każda klasa będzie podzielona na 2 grupy dziewięcioosobowe według poziomu 

zaawansowania. 
3. Planowane przedmioty do realizowania dwujęzycznie to: 

- biologia, 
- historia, 
- matematyka  
- fizyka 
- informatyka  
- dodatkowo w klasie 8 - WOS. 

4. W zależności od realizowanego tematu część lekcji prowadzona w języku 
angielskim waha się od 30% do 70%. 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SIÓDMYCH 

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 FUNDACJI PRIMUS 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano otwarcie pięciu oddziałów 
dwujęzycznych z językiem angielskim. 

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 - zwana dalej NSP nr 47 - przeprowadza 
nabór zewnętrzny uzupełniający liczebność uczniów w oddziałach dwujęzycznych. 

3. Po ukonstytuowaniu się oddziałów dwujęzycznych w NSP nr 47 rozpocznie się 
rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas 7 dwujęzycznych.  

4. Docelowo wszystkie klasy 7-8 liczą 18 uczniów. 
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§ 2  
Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

1. W celu prowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną. 

2. Przewodniczącą Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostaje pani dyrektor Lidia 
Bodaszewska. 

3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele: 
- języka polskiego, 
- języka angielskiego, 
- drugiego języka obcego, 
- matematyki. 

§ 3  
 Nabór zewnętrzny do oddziałów dwujęzycznych 

1. Nabór rozpoczyna się 19.02.2021 roku. 
2. Do oddziałów dwujęzycznych mogą kandydować uczniowie z innych szkół, którzy 

na pierwsze półrocze klasy szóstej uzyskali: 
- ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, 
- średnią ocen co najmniej 4,5. 

3. Nabór zewnętrzy odbywać się będzie w dwóch etapach. 
4. Etap I: testy rekrutacyjne przygotowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną 

z  następujących przedmiotów: 
- języka polskiego, 
- języka angielskiego, 
- drugiego języka (do wyboru: francuski, hiszpański lub niemiecki), 
- matematyki. 

5. Z testu z języka angielskiego zwolnieni będą uczniowie, którzy legitymują się 
certyfikatem językowym na poziomie minimum B2 np. PET (pass with distinction), 
FCE. 

6. Etap II: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z kandydatami, którzy uzyskali 
co najmniej 65% z testu pisemnego z języka angielskiego. Dokładne terminy 
rozmów będą ustalane indywidualnie. 

§ 4  
Postanowienia końcowe 

1. Oddziały dwujęzyczne będą oddziałami korzystającymi z technologii informacyjno-
komunikacyjnej według programu „Aktywna Edukacja w Primusie”. 

2. Uczniowie z zewnątrz, którzy zostali przyjęci do klas dwujęzycznych zobowiązani 
są posiadać tablet, zgodny z zasadami obowiązującymi w szkole. Fundacja Primus 
pośredniczy w zakupie tabletu dla nowoprzyjętych uczniów. 
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HARMONOGRAM REKRUTACJI ZEWNETRZNEJ DO KLAS SIÓDMYCH 
 

19-26.02.2021 - złożenie deklaracji „Potwierdzenie woli przystąpienia dziecka 
do oddziału dwujęzycznego" 
 

02.03.2021 - test z języka polskiego i matematyki 
 

03.03.2021 - test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego oraz drugiego języka 
obcego (do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański) 
 

09-10.03.2021 - rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim  
 

15.03.2021- opublikowanie kodowanej listy osób przyjętych do oddziału 
dwujęzycznego 
 

16.03.2021 - podpisywanie umów oświatowych 

 

 
ZAŁĄCZNIKI 

 
Wymagania z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego → pobierz 
 
Potwierdzenie woli przystąpienia dziecka do oddziału dwujęzycznego →  pobierz 
 
 

 
 

 
 


