
Oddziały dwujęzyczne  w szkołach 

podstawowych 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas VII oddziałów 

dwujęzycznych określają przepisy prawa: 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze 

zmianami);

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 

z2019 r. poz. 1737);

– Uchwała Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę.

1



Organizacja klas VII

Z dniem zakończenia roku szkolnego zostają rozwiązane obecne klasy VI.

Od 1 września 2021 r. Powstaną 4 klasy VII liczące ok. 21 uczniów:

– VII a – klasa ogólna

– VII b – klasa dwujęzyczna

– VII c – klasa ogólna

– VII d – klasa ogólna

Do klas ogólnych zostaną przydzieleni uczniowie SP 218, 

którzy nie aplikowali lub nie dostali się do oddziału dwujęzycznego. 

Minimalna liczba uczniów:

– w oddziale ogólnym klasy VII = 20 uczniów

– w oddziale dwujęzycznym – 25 uczniów
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Klasy VII
• Nie ma możliwości aby pozostawić klasy w tym samym składzie!!! 

We wszystkich klasach będą grupy z różnych oddziałów klas VI

• Indywidualny przydział uczniów przygotowany zostanie przez zespół 

wychowawców klas VI oraz pomocy psychologiczno –

pedagogicznej pracujący pod kierownictwem wicedyrektora.

• Wychowawcy będą zbierać informacje i prośby od uczniów w 

czerwcu

UWAGA: Jeśli w sierpniu okaże się, że klasy ogólne liczą poniżej 20 

uczniów każda – decyzją Burmistrza liczba klas zostanie zmniejszona 

do 2 klas ogólnych

Rezygnacja z klas profilowanych (humanistycznej i ścisłej) 

nastąpiła na wniosek Rady Rodziców SP 218 przedstawiony 

dyrektorowi szkoły.
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Co to jest „klasa dwujęzyczna”?

(zgodnie z prawem)
• w szkole podstawowej klasa VII i VIII

• co najmniej dwa przedmioty z podstawy 
programowej w cyklu dwuletnim nauczane 
w języku polskim i obcym (angielskim)

• zwiększona liczba godzin języka obcego  
- 5 godzin tygodniowo z podziałem na 
grupy 

• Zasady rekrutacji określone przepisami 
prawa



… w praktyce szkolnej również:
• zwiększone obciążenie dla uczniów - 38 godzin zajęć 

obowiązkowych w tygodniu

• wyższe wymagania wobec uczniów w zakresie treści i 

umiejętności z języka angielskiego oraz innych 

przedmiotów

• udział w projektach dwujęzycznych, aktywny udział w 

życiu społeczności szkolnej

• klasa dla uczniów, którzy chcą się uczyć
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Organizacja oddziału 

dwujęzycznego
Cel: utrzymanie poziomu nauczania, rozwój szkoły

Kandydaci – spośród 4 klas szóstych w SP 218 oraz spoza szkoły

26 miejsc w klasie dwujęzycznej, w tym:
– 13 miejsc z drugim językiem hiszpańskim

– 13 miejsc z drugim językiem niemieckim

Wybór kontynuacji drugiego języka obcego = wybór grupy 
rekrutacyjnej w systemie

Drugi język nauczania – język angielski  

Przedmioty nauczane dwujęzycznie w SP 218:

– biologia, geografia, matematyka w klasie VII oraz VIII

– WOS w klasie VIII



KRYTERIA NABORU

Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny

2020/2021 do oddziału dwujęzycznego utworzonego

w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się

w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji

językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych

przez radę pedagogiczną.

Dla naszej szkoły pozytywny wynik w rekrutacji 

podstawowej = 22 pkt rekrutacyjne 

(76 pkt z 200 możliwych na teście).
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KRYTERIA NABORU – CD.

• W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających ww. warunki, niż

liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – max. 58 pkt

(max 200 pkt x 0,29 -mnożnik)

2) Wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły

podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego:
a) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobry – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

3) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem- 7 pkt.

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA 

ZA ŚWIADECETWO - 61  PKT 

RAZEM  MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA 

58+61 = 119 PKT
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KRYTERIA NABORU CD.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi

miejscami, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Nie mają jednak wartości 
punktowej! – decydują o kolejności przyjęć w wypadku uczniów z tą samą 

liczbą punktów rekrutacyjnych

W przypadku wolnych miejsc
(czyli gdy sprawdzian zaliczy mniej uczniów z SP 218 niż jest miejsc)

do oddziałów dwujęzycznych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego 
mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły którzy zaliczyli 

sprawdzian - z zachowaniem kryteriów opisanych powyżej.
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POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

• Nabór odbywać się będzie z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu  rekrutacji

• System rekrutacyjny dostępny dla kandydatów pod 

adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji obejmującym działania:

- do końca zajęć edukacyjnych oraz

- po zakończeniu roku szkolnego.
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HARMONOGRAM REKRUTACJI

17 maja – udostępnienie systemu rekrutacyjnego dla rodziców i 

uczniów – oferty szkół

24 maja – 7 czerwca godz. 15.00 – wypełnienie wniosku w 

systemie, 

Loginem do systemu jest PESEL ucznia

Do 8 czerwca do godz. 15.00 – podpisanie 

i złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru
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Jak złożyć wniosek wraz z załącznikami do szkoły

Wniosek/zgłoszenie można złożyć:

1) Wydrukować dokument i załączniki, podpisać je 
i złożyć w placówce pierwszego wyboru w formie 
papierowej najpóźniej do 8 czerwca godz. 15.00

lub

2) Za pośrednictwem systemu elektronicznego:
– Krok 1: przygotować hasła do logowania na profilu 

zaufanym i ew. załączniki w formie elektronicznej (scany) 

– Krok 2: wypełnić wniosek w systemie

– Krok 3: po zatwierdzeniu wniosku wybrać opcję podpisu 
elektronicznego (automatycznie pokaże się strona do 
logowania na profilu zaufanym) i złożyć podpisy obojga 
rodziców lub jednego rodzica (wtedy należy przygotować 
oświadczenie o przyczynach braku podpisu drugiego - scan) 

– Krok 4: załączyć scany dokumentów potwierdzających 
spełnianie wybranych we wniosku kryteriów



Uwaga:

• warto wybrać jako pierwszą grupę rekrutacyjną SP218 z 

językiem kontynuacji (hiszpański lub niemiecki), a jako drugi 

wybór grupę rekrutacyjną w SP 218 z drugim językiem 

(ważne żeby uczeń się dostał do oddziału dwujęzycznego -

ostateczny podział na grupy drugiego języka będzie w sierpniu)

• należy wpisać co najmniej 1 adres mailowy rodzica 

(zmiana hasła, powiadomienia o wyniku rekrutacji)

• przy wyborze grupy rekrutacyjnej konieczne oznaczenie √

„uczeń tej szkoły”

• wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, 

które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów 

dwujęzycznych (lista wyświetla się w systemie)
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Egzamin predyspozycji językowych

We wszystkich szkołach Warszawy ten sam o tej samej porze 

(możliwa więc uznawalność wyników).

10 czerwca godz. 9.00 – uczniowie przystępują do egzaminu 

predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru

Należy się zgłosić do szkoły o 8.30

15 czerwca godz. 13.00 – wynik egzaminu (wynik w systemie)

***
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Zmiana decyzji

• 16-17 czerwca do godz. 15.00 – możliwa zmiana 

wyboru szkoły lub grupy rekrutacyjnej w systemie 

lub dołączenia do rekrutacji (jeśli z uzasadnionych 

ważnych przyczyn uczeń wcześniej nie mógł wziąć w 

niej udziału) 

• do 18 czerwca godz. 15.00 należy złożyć nowy 

wniosek do szkoły pierwszego wyboru

• 22 czerwca godz. 9.00 – dodatkowy egzamin 

predyspozycji językowych dla nowych kandydatów 

(wynik 23.VI godz. 13.00)
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Po zakończeniu roku szkolnego:

24 - 29 czerwca do godz. 12.00 – wprowadzenie przez kandydatów do 

systemu ocen ze świadectwa z języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego

Do 29 czerwca godz. 15.00 - złożenie kopii świadectwa w szkole 

pierwszego wyboru – obowiązuje również uczniów SP 218

2 lipca godz. 13.00 – lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –

w systemie!!!

2 - 5 lipca do godz. 15.00 – potwierdzanie woli = złożenie oryginału

świadectwa 

(brak oryginału świadectwa jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca!)

7 lipca godz. 13.00 – listy przyjętych – w systemie

***

Od 7 lipca godz. 13.00 – procedura odwoławcza, przyjmowanie na wolne 

miejsca (poza systemem elektronicznym)
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Zapraszamy do 

- obejrzenia filmu 

przygotowanego przez 

uczniów i nauczycieli

- logowania

Informacje oraz link do logowania 

na stronie:

www.edukacja.warszawa.pl
W zakładce: „Rekrutacja do szkół, przedszkoli, placówek”, następnie 

„Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych”

Znajdziecie tam Państwo:

• oferty wszystkich oddziałów dwujęzycznych szkół publicznych w Warszawie

• kryteria naboru

• terminarz naboru

Strona logowania:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

http://www.edukacja.warszawa.pl/
http://www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl/

