
Kryteria rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) 

kandydata. 

2. Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału 

dwujęzycznego utworzonego w klasie VII, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej 

szkoły, którzy: 

a. otrzymali promocję do klasy VII, 

b. uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na 

warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, 

niż liczba miejsc w oddziale dwujęzycznym na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, 

b. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

c. oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać 

maksymalnie 90 pkt. 

5. Kandydat może otrzymać punkty za: 

a. sprawdzian predyspozycji językowych – maksymalnie 40 pkt. 

b. świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 pkt. 

c. oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego: 

- celująca – 10 pkt 

- bardzo dobra –9 pkt 

- dobra – 8 pkt 

- dostateczna – 7 pkt 



    d. uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez Kuratora Oświaty 

 - 2 i więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

- 2 i więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

- 2 i więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -7 pkt 

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt 

 e.  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione na szczeblu  

    - krajowym 3 pkt 

    - wojewódzkim 2 pkt  

   - powiatowym 1 pkt 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria:  

a. wielodzietność kandydata, 

b. niepełnosprawność kandydata, 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

 

7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w 

pierwszej kolejności.   



§ 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018 r. 

 


