
Zał. 1 do Zarządzenia nr 20/16/17 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie 

Procedura rekrutacji uczniów do klasy dwujęzycznej 

Zespołu Szkół w Barcinie na rok 

szkolny 2017/2018 
 

§ 1. Odziały 

1. W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół w Barcinie organizuje nauczanie w oddziałach: ogólnych , 

sportowym i dwujęzycznym. 

2. We wszystkich oddziałach liczba godzin przedmiotów przewidzianych podstawą programową i 

ramowym planem nauczania jest równa z wyjątkiem: 
 

a) w klasie sportowej - dodatkowo 6 godzin wychowania fizycznego. 

b) w klasie dwujęzycznej - dodatkowo 2 godziny języka angielskiego oraz lekcje biologii i chemii 

prowadzone częściowo w języku angielskim. 

§ 2. Warunki przyjęcia 

1. Do klasy dwujęzycznej w Zespole Szkół w Barcinie przyjmuje się uczniów klas VI szkół 

podstawowych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Druki wniosków o przyjęcie są do 

pobrania w sekretariatach i na stronach internetowych szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 

Brzechwy w Barcinie i Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. 

2. Złożenie wniosku jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych. 

3. Uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do klasy 

dwujęzycznej. 

4. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej decydują wyniki sprawdzianu, a w przypadku uzyskania 

jednakowej ilości punktów - wysokość średniej z ocen na świadectwie ukończenia klasy szóstej z 

następujących przedmiotów: język polski, język obcy, historia, matematyka i przyroda.  

5. Przy naborze do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim odbywa się pisemny sprawdzian 

uzdolnień kierunkowych, który składa się z dwóch części: 
 

1) Testu określającego predyspozycje językowe. 
Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, umiejętności 

językowych. Test przeprowadzany jest w języku polskim. Badane są: 

• pamięć, 

• rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań 

„rozsypanego" tekstu), 

• rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym 

kontekście tekstowym), 

• wyobraźnia i domysł językowy, 

• selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), 

• rozumowanie przez analogię. 

2) Testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego. 

Test z języka angielskiego sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w ciągu sześciu latach nauki 

języka angielskiego w szkole podstawowej. Badane są umiejętności: 

• słuchania ze zrozumieniem, 

• czytania ze zrozumieniem, 

• reagowania językowego, 



• tworzenia wypowiedzi pisemnej, 

• stopień znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych. 

§ 3. Miejsce składania dokumentów 

Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych ubiegających się o przyjęcie, składają dokumenty 

wymienione w Zarządzeniu nr 20/16/17 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w 

Barcinie. 

§ 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

 

1.  Zadania Komisji: 

1) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w procedurze, 

2) przeprowadza sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

3) ustala listę uczniów przyjętych do klasy dwujęzycznej, 

4) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, 

5) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego, 

6) wyniki rekrutacji podaje do publicznej wiadomości. 
 

2. Termin pierwszego spotkania wyznacza Przewodniczący Komisji. 

3. Zasady pracy Komisji: 

1) sprawdza dokumenty pod względem formalnym, 

2) ustala listę przyjętych uczniów, 

3) podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych do klasy dwujęzycznej-do 7 lipca 

2017 r., 

 

§ 5. Zadania dyrektora 

1.  Przyjmuje wnioski o przyjęcie do klasy dwujęzycznej. 

2. Powołuje i ustala skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w drodze zarządzenia. 

3. Zatwierdza wykaz uczniów. 

4. Rozpatruje odwołania. 

 


