
Regulamin Rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku na 

rok szkolny 2021/2022 

Podstawowym elementem wyróżniającym oddział dwujęzyczny w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku jest intensywna nauka 

języka angielskiego (5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim), oraz część treści 

programowych historii i geografii będzie prowadzona z elementami języka angielskiego. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe- (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 910 ze zmianami). 

§1 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy VII dwujęzycznej: 

1. Złożenie podania o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej tylko z uczniów Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 od 10.05.2021 godz. 8.00 do 

2.06.2021 godz. 15.00. 
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych odbędzie się w dniu od 

7.06.2021 godz. 8.00 do 18.06.2021 godz. 15.00 w budynku Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza, ul. Sztolniowa 29b. 

Kandydaci przystępujący do sprawdzianu predyspozycji językowych muszą posiadać 

przy sobie aktualny dokument potwierdzający tożsamość.  

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik próby sprawdzianu predyspozycji językowych– 22.06.2021 

godz. 12.00. 
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły 

podstawowej. – od 25.06.2021 godz. 10.00 do 29.06.2021 godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym - 1.07.2021 

godz. 12.00 

§2 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy VII 

dwujęzycznej 

1. Do klasy VII  dwujęzycznej rekrutuje się uczniów ze Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, którzy posiadają świadectwo promocyjne klasy VI 

oraz uzyskali pozytywny wynik  sprawdzianu predyspozycji językowych. 

2. Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 139.1  do oddziału dwujęzycznego 

w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej 

szkoły, który: otrzymał promocję do klasy VII i uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu 

predyspozycji językowych.  

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod 

uwagę  łącznie następujące kryteria: 



a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, 

b) świadectwo klasy VI szkoły podstawowej- średnia ocen,  

c) świadectwo z klasy VI z wyróżnieniem – 5 pkt. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza 

postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne i sporządza listę kandydatów przyjętych do szkoły. 

O kolejności na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania  

§3 

W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów do klasy VII dwujęzycznej uczniowie 

starający się o przyjęcie do wymienionej klasy będą kontynuować naukę w klasie VII ogólnej. 

  

 


