Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych
na rok szkolny 2019/2020

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Warszawa, 3 kwietnia 2019 r.

Oddziały dwujęzyczne w szkołach
podstawowych
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas VII oddziałów
dwujęzycznych określa:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek;
• 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.
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KRYTERIA NABORU
• Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo oświatowe na rok szkolny
2019/2020 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.
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KRYTERIA NABORU – CD.
• W 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 (200
pkt x 0,29 -mnożnik)
2) Wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły
podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego - max. 18 pkt za ocenę;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z
wyróżnieniem - 7 pkt*.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA ZA
ŚWIADECETWO = 61 PKT
RAZEM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO
UZYSKANIA 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 maja
jednak wartości punktowej!
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KRYTERIA NABORU CD.
• W przypadku wolnych miejsc do
oddziałów dwujęzycznych, na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego mogą
być przyjęci kandydaci niebędący
uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do
postepowania rekrutacyjnego z
zachowaniem kryteriów opisanych
powyżej.
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POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
• Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady
m.st. Warszawy w sprawie składania wniosków o
przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
szkół podstawowych prowadzonych przez m.st.
Warszawę w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas VII dwujęzycznych - wniosek o przyjęcie
można składać do dowolnej liczby szkół, które
prowadzą postępowanie rekrutacyjne do
oddziałów dwujęzycznych.
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REKRUTACJA W LICZBACH
Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019
Liczba szkół
wg planu

Liczba
oddziałów wg
planu

Liczba
miejsc wg
planu
ogółem

55

86

2287

Liczba szkół –
stan faktyczny

45

Liczba
oddziałów –
stan faktyczny

Liczba
uczniów –
stan
faktyczny

Średnia
liczebność
oddziału

Liczba
wolnych
miejsc – wg
stanu na
wrzesień 2018

63

1547

24,5

208

PLAN organizacji klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020
Liczba szkół

Liczba oddziałów

Liczba miejsc ogółem

53
w tym 2 nowe szkoły:
-SP 312 (Praga Południe)
- SP 258 (Praga Północ)

75

2016

język obcy nauczany
dwujęzycznie

liczba oddziałów

j. angielski
j. hiszpański
j. francuski
j. niemiecki

64
6
4
1

8

TERMINY REKRUTACJI
•

Harmonogram dla KANDYDATA został zamieszczony
na stronie Biura Edukacji

•

Nabór odbywać się będzie z wykorzystaniem
elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się dla
KANDYDATA, wzorem ubiegłego roku, 13 maja.
System rekrutacyjny dostępny dla kandydatów pod
adresem:
www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl

•
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