Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2021/2022
Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378
oraz z 2021 r. poz. 4),
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),
3) uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1645).

Do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej kandydaci przyjmowani są na
wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
1. Wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół podstawowych, które
prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.
2. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w
pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
a) otrzymał promocję do klasy VII;
b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
Szkoła 368 przeprowadzi sprawdzian uzdolnień kierunkowych przygotowany przez Instytut
Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 10 czerwca 2021 roku.
Sprawdzian rozpocznie się o godzinie 9:00.
Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2021 o godz. 13.00.
Kandydaci mogą zmienić decyzje dotycząca wyboru szkoły między 16 czerwca a
17 czerwca do godz. 15.00.
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla uczniów,
którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie odbędzie się 22 czerwca o godz.
9.00.
Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych dla uczniów pisanych w drugim terminie
zostaną ogłoszone 23 czerwca do godz. 13.00.

Sprawdzian jest punktowany zgodnie z kluczem odpowiedzi przekazanym przez Instytut
Lingwistyki Stosowanej w skali 0-200 pkt. Minimalny próg zaliczenia Sprawdzianu Szkoły
ustalają na 70 pkt (35%), co jest równoważne 20,3 punktów przeliczeniowych. Decyzją
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, próg może zostać podniesiony dla danej placówki.
Wynik sprawdzianu mnożony jest przez współczynnik 0,29 dodawany do pozostałych punktów
rekrutacyjnych.
Podczas rekrutacji dyrektorzy szkół podstawowych zgodnie porozumienieniem zobowiązują
się do uznawania wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przeprowadzonych w
postępowaniu rekrutacyjnym w pozostałych szkołach objętych tym porozumieniem.
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc brane są pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – 200 x 0,29 (mnożnik) = max 58 punktów;
b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – max 54 punkty, przy czym za oceny:
- celującą – przyznaje się po 18 punktów;
- bardzo dobrą – przyznaje się po 17 punktów;
- dobrą – przyznaje się po 14 punktów;
- dostateczną – przyznaje się po 8 punktów;
- dopuszczającą – przyznaje się po 2 punkty.
c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

