
Klasy dwujęzyczne 

w Szkole Podstawowej Nr 56



Oddział dwujęzyczny 

 To oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch 

językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym 

drugim językiem nauczania. 

 Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa 

zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących 

język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć 

geografii dotyczącej geografii Polski. 

 W tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane 

spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, 

część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub 

matematykę.



Oddział dwujęzyczny 

Nauczanie dwujęzyczne realizuje nauczyciel przedmiotu, który 
posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 
(umiejętności językowe potwierdzone certyfikatem) 
lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje 
do nauczania przedmiotu niejęzykowego.

Szkoła Podstawowa Nr 56 planuje, w roku szkolnym 2022/2023 
uruchomienie dwóch oddziałów dwujęzycznych:

1. z językiem angielskim – kl. 7g

2. z językiem niemieckim – kl. 7h



PODSTAWY PRAWNE 

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych 

w roku szkolnym 2021/2022 zostaną przygotowane w oparciu o zapisy: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1148 

z późn. zm.);

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737);

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia 

harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz 

zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w 

publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto 

Szczecin (jeszcze nie opublikowane).



Zasady rekrutacji

1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły 

podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej 

szkoły.

 Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału 

mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły.

 Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu 

informatycznego NABÓR 2022.

 Uwaga: Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych połączona jest 

z rekrutacją do oddziałów eksperymentalnych w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Szczecinie.



Zasady rekrutacji

2. Jeśli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do oddziału dwujęzycznego 

to należy wejść na stronę https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/ i wypełnić 

wniosek wskazując w nim szkoły, uszeregowane wg. preferencji od najbardziej 

preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). 

3. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole 

podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.

4. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

 otrzymanie promocji do klasy VII oraz

 uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną 

szkoły.



Zasady rekrutacji

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki 
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 

 wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej 
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego 

 świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 



Harmonogram 

rekrutacji 


