
KLASA SIÓDMA 
DWUJĘZYCZNA

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM



Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów oraz 

ich rodziców w roku szkolnym 2017/2018 utworzyliśmy po raz 

pierwszy klasę siódmą dwujęzyczną z językiem angielskim.

Od tamtej pory rok rocznie tworzymy takie klasy.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy kontynuować 

realizację dwujęzyczności.



NA CZYM POLEGA NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE:

nauczanie 2 wybranych przedmiotów odbywa się częściowo w języku polskim, a częściowo 

w języku angielskim;

lekcje języka angielskiego odbywają się w zwiększonym wymiarze - 5 godzin w tygodniu;

w klasie liczącej minimum 25 uczniów zajęcia języka angielskiego prowadzone są z 

podziałem na dwie grupy;

w obu językach prowadzone są zajęcia z dwóch przedmiotów, w tym roku szkolnym były 

to lekcje historii i geografii; 

nauczanie dwujęzyczne przygotowuje do kontynuacji nauki w oddziale dwujęzycznym w

liceum ogólnokształcącym.



PODSTAWA PRAWNA:

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r.

poz.4);

 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. 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 (Dz. Urz. Woj. Maz.

poz. 1645).



ZASADY PRZYJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą 

postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych;

rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych przeprowadzona będzie za pomocą 

elektronicznego systemu rekrutacji, system rekrutacyjny dostępny będzie pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

w dniach 24 maja – 7 czerwca należy wypełnić elektronicznie wniosek w systemie. 

Loginem do rejestracji wniosku będzie PESEL kandydata;

w dniu 10 czerwca 2021 roku odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych, do 

którego uczeń powinien przystąpić w szkole pierwszego wyboru, jest on koniecznym 

warunkiem ubiegania się o przyjęcie do takiej klasy;

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


ZASADY PRZYJĘĆ:

do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie naszej szkoły, 

którzy: 

- otrzymali promocję do klasy VII;

- uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, który w tym roku 

ustalono na poziomie 40%, co jest równoważne z liczbą 23,2 punktów. 

w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w oddziale (28), brane będą pod 

uwagę łącznie następujące kryteria:



ZASADY PRZYJĘĆ:

1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2. oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego ze świadectwa ukończenia 

klasy szóstej– max 54 punkty, przy czym za ocenę:

- celującą – przyznaje się po 18 punktów;

- bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;

- dobrą – przyznaje się po 14 punktów;

- dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;

- dopuszczająca – przyznaje się po 2 punkty.

3. punkty za świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 punktów.



ZASADY PRZYJĘĆ:

• W przypadku uzyskanych równorzędnych wyników lub jeżeli prowadzona jest rekrutacja 

uzupełniająca na wolne miejsca brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.



ZASADY PRZYJĘĆ:

• Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

- wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.zm.);

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 

separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.



ZASADY PRZYJĘĆ:

• W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego w naszej szkole, mogą być 

przyjęci kandydaci niebędący uczniami naszej szkoły, którzy przystąpili do postępowania 

rekrutacyjnego, otrzymali promocję do klasy VII oraz uzyskali pozytywny wyniki ze 

sprawdzianu predyspozycji językowych na poziomie 23,2 punktów.



HARMONOGRAM PRZYJĘĆ:

daty działania kandydata

od 17 maja Zapoznanie się z ofertą szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne 

(bez możliwości rejestracji wniosków).

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:

www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

od 24 maja

do 7 czerwca 

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek oraz

tworzą listę preferencji szkół i oddziałów.

do 8 czerwca, 

do godz. 1500

Wydrukowany i podpisany przez oboje rodziców wniosek wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych** oraz oświadczenie, w której szkole

uczy się kandydat, składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za 

pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

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


HARMONOGRAM PRZYJĘĆ:

daty działania kandydata

10 czerwca

godz. 900

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w szkole 

wykazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.

15 czerwca godz. 

1300

Opublikowanie informacji o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Wynik będzie 

widoczny dla kandydata po zalogowaniu się do systemu.

od 16 czerwca

od 17 czerwca do 

godz. 1500

Czas na ewentualną zmianę decyzji co do wyboru szkoły oraz kolejności grup w systemie 

rekrutacyjnym.

Składanie wniosków przez tych, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie 

złożyli go w terminie.



HARMONOGRAM PRZYJĘĆ:

daty działania kandydata

od 16 czerwca

do 18 czerwca 

do godz. 1500

Złożenie przez kandydatów, którzy dokonali zmian na liście preferencji oraz nie złożyli 

wniosku w pierwszym terminie, w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i 

podpisanego przez oboje rodziców wniosku wraz z: 

- dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych,

- oświadczeniem rodziców uczniem, której szkoły jest kandydat.

Niezłożenie wniosku w wymagalnym terminie w szkole pierwszego wyboru, skutkuje 

brakiem możliwości brania udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego
Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za 

pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym.

22 czerwca 

godz. 900

Sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie 

przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

23 czerwca 

godz. 1300

Opublikowanie informacji o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych pisanych w 

drugim terminie.



HARMONOGRAM PRZYJĘĆ:

daty działania kandydata

od 24 czerwca 

do 29 czerwca 

do godz. 1200

Samodzielne wprowadzenie przez kandydatów do systemu ocen z języka polskiego, 

matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego oraz informacji o uzyskaniu 

świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

do 29 czerwca 

do godz. 1500

Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole 

pierwszego wyboru.

2 lipca godz. 

1300

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych.

od 2 lipca 

od godz. 1300

do 3 lipca 

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danego oddziału 

dwujęzycznego poprzez złożenie w szkole, do której uczeń się zakwalifikował 

oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Niezłożenie oryginału świadectwa w terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata do 

oddziału dwujęzycznego.



HARMONOGRAM PRZYJĘĆ:

daty działania kandydata

7 lipca o godz. 

1300

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych.

od 7 lipca 

po godz. 1300

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice 

mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.



Zapraszamy na spotkanie 
informacyjne, które odbędzie się 

on-line w dniu 13 maja 2021 
roku, o godz.17.30 na 

platformie Zoom. 

Link do spotkania zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły, 

w zakładce: Nabór do klas siódmych dwujęzycznych.



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
Warszawa, ul. Or-Ota 5
tel. (22) 277-16-07
www.oppman.edu.pl
sp68@edu.um.warszawa.pl

Zapraszamy!!!
Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl

w zakładce: rekrutacja do szkól, przedszkoli i placówek

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

