Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej
REGULAMIN – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.
W sprawie warunków i trybu przyjmowania do
klasy siódmej dwujęzycznej
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. Zarządzenie nr PM 2224/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Klasa dwujęzyczna
Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej
kolejności ucznia tej szkoły, który:
1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z
języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach
podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci
niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Terminy obowiązujące w rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej
w Szkole Podstawowej nr 30 w Gliwicach:
Termin

Rodzaj czynności

Od 1 kwietnia 2020 do 20 maja 2020 r.
(do godziny 15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
dwujęzycznej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

23.06.2020 godzina
15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych.

26.06.2020 30.06.2020

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy
dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy
VI.

do dnia 1.07.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

2 lipca 2020
od godziny
12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

2.07 do 6.07 2020
do godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

7.07.2020 od
godziny 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

