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ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW SIÓDMYCH  

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47  

FUNDACJI PRIMUS  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

§1 Postanowienia ogólne 

1. W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano otwarcie oddziału/oddziałów 

dwujęzycznych z językiem angielskim. 

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 (zwana dalej NSP nr 47) przeprowadza 

nabór wewnętrzny do oddziałów dwujęzycznych. 

3. Po ukonstytuowaniu się oddziału dwujęzycznego/oddziałów dwujęzycznych 

w NSP nr 47 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas 7, 

a do oddziału dwujęzycznego/oddziałów dwujęzycznych w miarę wolnych 

miejsc. 

 

 

§2 Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

1. W celu prowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną. 

2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostaje pani dyrektor Marzena 

Leśniewska. 

3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele języka polskiego, 

języka angielskiego, drugiego języka obcego, matematyki i nauczyciele 

przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. 

 

§3 Nabór wewnętrzny do oddziału dwujęzycznego/oddziałów dwujęzycznych 

1. Etap I - do oddziału dwujęzycznego w NSP nr 47 może kandydować uczeń klasy 

szóstej NSP nr 47, którego średnia ocen z każdego z przedmiotów objętych 

nauczaniem dwujęzycznym: 

a. na koniec klasy piątej i na półrocze klasy 6  tj: przyrody, historii  

i matematyki wynosi 4,5 a z języka angielskiego 5,0; 

b. w klasie szóstej uzyskał w klasyfikacji śródrocznej zachowanie  

bardzo dobre, średnią 4,75. 

2. Etap II – test predyspozycji językowych dla uczniów chętnych odbędzie się  

2 lutego o godzinie 9.00 w auli Fundacji Primus. 
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3. Kodowane wyniki testu zostaną ogłoszone 16 lutego na stronie internetowej 

szkoły. 

4. Do etapu III zakwalifikują się uczniowie, którzy z testu predyspozycji  osiągnęli 

co najmniej 85%. 

5. Etap III – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na wylosowany temat 

odbędzie się 24 lutego w siedzibie szkoły. 

6. Tematyka rozmów ukaże się na platformie Librus do 1 lutego 2018 r.  

7. Kodowana lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 28 lutego 2018 r. 

 

§4 Nabór zewnętrzny do oddziałów ogólnodostępnych i oddziału 

dwujęzycznego/oddziałów dwujęzycznych 

1. Rozpoczyna się 1 marca 2018 r. 

2. Do oddziałów ogólnodostępnych będzie odbywać się na podstawie testów 

przygotowanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną z następujących 

przedmiotów: j. polski, j. angielski, drugi język (do wyboru: francuski, hiszpański 

lub niemiecki), matematyka. 

3. Do oddziału dwujęzycznego/oddziałów dwujęzycznych mogą kandydować 

uczniowie z innych szkół, którzy osiągnęli na pierwsze półrocze klasy szóstej 

ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, uzyskali średnią ocen 

co najmniej 4,75. 

4. Etap I: na podstawie  testów przygotowanych przez Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną z następujących przedmiotów: j. polskiego, drugiego języka (do 

wyboru: francuski, hiszpański lub niemiecki), matematyki i testu predyspozycji 

językowych z elementami przyrody i historii. 

5. Do etapu II zakwalifikują się uczniowie, którzy osiągnęli 85% z egzaminów 

pisemnych. 

6. Etap II: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na wylosowany temat. 

Terminy będą ustalane indywidualnie. 

7. Do NSP nr 47 mogą kandydować uczniowie, którzy nie uczyli się drugiego 

języka obcego. Zostaną przyjęci, po spełnieniu warunków rekrutacyjnych oraz  

w przypadku gdy utworzy się grupa początkująca, licząca nie mniej niż 6 osób. 

Decyzję o tym, który spośród 3 języków obcych (spośród: j. niemiecki,  

j. francuski, j. hiszpański) będzie oferowany jako język dla początkujących 

podejmuje szkoła. 

8. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia, jeśli nie zostaną spełnione warunki 

organizacyjne określone w §4 punkt 7.  
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§5 Postanowienia końcowe 

1. Oddziały dwujęzyczne będą oddziałami korzystającymi z technologii 

informacyjno-komunikacyjnej według programu „Aktywna Edukacja 

w Primusie”. 

2. Uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 i uczniom z zewnątrz, którzy 

nie korzystali do tej pory z tego programu zapewniamy szkolenie 

w pierwszych dniach nauki. 

3. Ubieganie się o miejsce w oddziale dwujęzycznym oznacza konieczność 

wyposażenia ucznia w tablet identyczny z będącym na wyposażeniu uczniów 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 na poziomie klas 7 na zasadach 

obowiązujących w szkole. 

4. Po ukonstytuowaniu się klasy/klas dwujęzycznych skład klas ogólnodostępnych 

zostanie skompletowany przez zespół wychowawczy NSP nr 47 oraz gabinet 

psychologiczno-pedagogiczny. 

W skład zespołu wychowawczego wchodzą wszyscy wychowawcy klas 4-7. 

 

 

Projekt zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 26 września 2017 


