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Regulamin Rekrutacji do klasy siódmej  dwujęzycznej 

Szkoły Podstawowej Nr 46 im Unii Europejskiej  z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Bydgoszczy na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Zasady przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej prowadzonej przez 

Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:  

 

● ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 

1681, 1818, 2197, 2248); 

● 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); 

● Zarządzenia Nr 88/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa: 

1) zadania komisji rekrutacyjnej, 

2) terminarz rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Bydgoszczy na rok szkolny 2020/2021, 

3) kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 46 im Unii Europejskiej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Bydgoszczy na rok szkolny 2020/2021. 

2. Rekrutację do klasy siódmej dwujęzycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przewodniczący i  dwóch członków.  

3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty 

oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

§ 2. Kryteria rekrutacji 

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

kandydata.  

2. Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału 

dwujęzycznego utworzonego w klasie VII, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej 

szkoły, którzy:  

a) otrzymali promocję do klasy VII,  



2 
 

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, który został 

przeprowadzany na zasadach i warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 

88/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku większej liczby 

kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2, niż liczba miejsc w oddziale 

dwujęzycznym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

a. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Kandydaci, którzy przystąpią do 

sprawdzianu predyspozycji językowych będą rozwiązywać test badający znajomość 

słownictwa, struktur gramatycznych oraz wybranych umiejętności językowych. Test trwa  

60 minut. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 60  punktów.  

b. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny  

z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; 

 

c. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

4. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,  w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 

etapu oddział, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę łącznie kryteria, 

które mają jednakową wartość : 

 a) wielodzietność kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata,  

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

5. Na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący 

uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania w przypadku wolnych miejsc do 

oddziałów dwujęzycznych. Stosuje się odpowiednio kryteria określone w ust. 3 i 4. 

§ 3. Komisja rekrutacyjna. 

1. Rekrutację do klasy siódmej dwujęzycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący i dwóch  członków ze 

szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy.  

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy  zapewnienie warunków umożliwiających 

przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz weryfikacja spełniania przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
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3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się  

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni  

i godziny posiedzeń komisji.  

4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

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

kandydatów zakwalifikowanych zawierającej imiona i  nazwiska kandydatów oraz informację 

o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.  

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII, jeżeli 

 w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył 

wymagane dokumenty.  

8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do 

oddziału dwujęzycznego klasy VII. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych 

oraz informację o liczbie wolnych miejsc.  

9. Listy, o których mowa w ust. 6 i 8, podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ich  

w sekretariacie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane  

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do  przyjęcia.  

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

12. Postępowanie uzupełniające jest przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych  

w Załączniku nr 4 do Zarządzenia  Nr 88/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 

stycznia 2020 r. 

 13. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio Zarządzenie Nr 88/2020 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem  16 marca 2020r.  

 


