Regulamin rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
§1
1. Do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim przyjmuje się kandydatów (niezależnie
od miejsca zamieszkania), którzy:
a) Otrzymali promocję do klasy VII;
b) Uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
2. Laureaci i uczniowie wyróżnienie w konkursach języka angielskiego na szczeblu co
najmniej powiatowym przyjmowani są do klasy z pominięciem postępowania
rekrutacyjnego.
3. Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej przeprowadza się pisemny sprawdzian
kompetencji językowych z języka angielskiego.
4. Próg punktowy zaliczający sprawdzian kompetencji językowych corocznie określa
Komisja Rekrutacyjna.
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej,
jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa powyżej,
 wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII oceny z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego
 świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem,
6. Kryteria I etapu rekrutacji do oddziału dwujęzycznego:
a) o przyjęciu do oddziału decyduje liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia kandydata
przyznanych wg następujących zasad:
1.

Sprawdzian kompetencji
językowych

2.

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

3.

świadectwo z wyróżnieniem

liczba uzyskanych punktów
wynik pozytywny – min. 60% możliwych do
uzyskania punktów
celujący
- 18 pkt
bardzo dobry - 17 pkt
dobry
- 14 pkt
dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2pkt
7 pkt.

b) W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę powyższe kryteria łącznie z kryteriami społecznymi
wymienionymi w art.130 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59).
c) Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od
liczby największej do wyczerpania miejsc.

§2
Warunki przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych
1. Sprawdzian kompetencji językowych jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej
nauki języka angielskiego w rozszerzonym zakresie i nauki wybranych przedmiotów
w tym języku angielskim.
2. Zagadnienia i wymagania obowiązujące na sprawdzianie kompetencji językowych są
zgodne z podstawą programową języka angielskiego dla szkoły podstawowej.
3. Sprawdzian kompetencji językowych jest pisemny, zadania obejmują zarówno pytania
zamknięte, jak i otwarte.
4. Do sprawdzianu przystępują wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego za
wyjątkiem laureatów i uczniów wyróżnionych w konkursach języka angielskiego na
szczeblu co najmniej powiatowym w danym roku szkolnym.
§3
Terminy rekrutacji
1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych corocznie
w zarządzeniu organu prowadzącego .
2. Na stronie internetowej szkoły podaje się do publicznej wiadomości terminy
obowiązujące w danym roku szkolnym do końca lutego każdego roku.

