
REGULAMIN NABORU DO KLASY PIERWSZEJ JĘZYKOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 IM. UNII EUROPEJSKIEJ  

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W BYDGOSZCZY 

 

Klasa pierwsza językowa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej językowej z rozszerzonym programem nauczania języka 

angielskiego Szkoły Podstawowej nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Bydgoszczy, zostały opracowane w oparciu o zapisy: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego            

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019, poz. 1737); 

 uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XLI/855/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych 

prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 

§ 1. Zasady i przebieg rekrutacji.  

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) 

kandydata.  

2. Przyjmuje się uczniów, którzy:  

a) osiągnęli dojrzałość szkolną, 

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. 

3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki 

sprawdzianu predyspozycji językowych.  

Kandydaci, którzy przystąpią do sprawdzianu predyspozycji językowych będą 

rozwiązywać zadania typu: 

 posłuchaj i pokoloruj 

 posłuchaj i narysuj 

 posłuchaj i zakreśl w kółko 

 posłuchaj i połącz 

      Zakres materiału obejmujący sprawdzian predyspozycji językowych: 

 kolory 

 liczby 1-10 

 ubrania 

 zwierzęta 

 części ciała 

 przybory szkolne 

 jedzenie 

 czynności, np. sit down, stand up, itp. 

4. Podczas sprawdzianu predyspozycji językowych, kandydaci zobowiązani są do 

posiadania własnych kredek i ołówka. 

5. Kandydaci przebywają we wskazanej sali wyłącznie pod opieką członka komisji 

rekrutacyjnej. 

6. Sprawdzian predyspozycji językowych trwa  45 minut.  

7. Zasady oceny sprawdzianu: 



a) Każda odpowiedź punktowana jest od 0 do  1.  Za niepełną odpowiedź można uzyskać 0,5 

punkta.  

b) Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych to suma punktów za poszczególne 

odpowiedzi.  

8. O kolejności kandydatów przyjętych do klasy na rok szkolny 2020/2021 decyduje wynik 

sprawdzianu, a więc pierwszeństwo mają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów oraz spełnili pozostałe wymagania formalne. W przypadku, gdy ilość 

kandydatów spełniających wyżej wymienione kryteria jest większa niż ilość miejsc w 

oddziale, o przyjęciu dziecka decydują dodatkowe kryteria postępowania rekrutacyjnego 

do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, określone w 

zasadach rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz 

na rok szkolny 2020/2021. 

Lp. Kryteria 
Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające 

spełniane kryterium 

1. Dziecko, które mieszka  w Bydgoszczy 60 
Pisemne oświadczenie rodzica  

(opiekuna prawnego) 

2. 

Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla,               

na którym znajduje się wybrana szkoła 

podstawowa 

10 ----------- 

3. 

Dziecko, które uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego w wybranej szkole 

podstawowej 

20 ----------- 

4. 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza               

do wybranej szkoły podstawowej (zespołu 

szkół) 

20 

Pisemne oświadczenie rodzica  

(opiekuna prawnego) 

5. 

Dziecko, którego miejsce pracy jednego               

z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje 

się na terenie obwodu wybranej szkoły 

podstawowej (lub osiedla, na którym 

znajduje się szkoła) 

5 

Zaświadczenie z miejsca pracy  

(z miesiąca poprzedzającego datę 

złożenia wniosku  

o przyjęcie dziecka do szkoły) 

6. 

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola 

położonego na terenie osiedla, na którym 

mieści się wskazana szkoła podstawowa 

5 

Pisemne oświadczenie rodzica  

(opiekuna prawnego) 

7. 
Dziecko, którego dziadkowie mieszkają              

na terenie obwodu szkoły 
2 

Pisemne oświadczenie rodzica 

 (opiekuna prawnego) 

8. Wielodzietność rodziny kandydata* 2 
Pisemne oświadczenie rodzica  

(opiekuna prawnego) 

9. Niepełnosprawność kandydata 2 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego  

10. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 
2 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

wydane przez powiatowy lub 

wojewódzki zespół orzekający  

o niepełnosprawności 

11. 
Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 
2 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

wydane przez powiatowy lub 

wojewódzki zespół orzekający  

o niepełnosprawności 

12. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 2 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

wydane przez powiatowy lub 

wojewódzki zespół orzekający  

o niepełnosprawności 

13. 
Samotne wychowywanie kandydata  

w rodzinie** 
2 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód/separację lub akt 

zgonu albo oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka i 

niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 

14. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 

Decyzja z MOPS o przyznaniu 

świadczenia z tytułu sprawowania 

 pieczy nad dzieckiem w formie 

rodziny zastępczej 

 



 

§ 2.  

 

1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą: przewodniczący     

i członkowie spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 46 im. Unii Europejskiej            

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.  

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

a) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji 

językowych, 

b) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, poprzez zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i 

załączonymi do nich dokumentami, 

c) przeprowadzenie i sprawdzenie sprawdzianu predyspozycji, 

d) sporządzenie protokołu z przebiegu i uzyskanych wyników oraz przekazanie do akceptacji 

dyrektorowi szkoły. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i  nazwiska. 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej językowej z rozszerzonym 

programem nauczania języka angielskiego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz zostały złożone wymagane dokumenty. Decyzja 

komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych          

do klasy pierwszej językowej z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego.  

6. Listę, o której mowa w ust. 5, podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ich    w 

gablocie przed sekretariatem szkoły.  

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza ponowne postępowanie rekrutacyjne.  

 

Sprawdzian kompetencji językowych dla klasy pierwszej z rozszerzonym programem 

nauczania odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 o godz.16.00. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. 

 


