
ODDZIAŁY 
DWUJĘZYCZNE 

Z JĘZYKIEM 
NIEMIECKIM

Klasa 7



STATUS 
PRAWNY 

ODDZIAŁU 
DWUJĘZYCZ

NEGO

• Art. 4 pkt 4 i pkt 6 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 59 oraz poz. 949)



NOWE 
MOŻLIWOŚCI 
KSZTAŁCENIA 
W ZAKRESIE 
NAUCZANIA 
DWUJĘZYCZ

NEGO
OD ROKU 

SZKOLNEGO 
2017/2018

Od roku szkolnego 2017/2018 – oddziały dwujęzyczne

tworzy się począwszy od klasy VII szkoły podstawowej.

(art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949).

 W szkołach ponadpodstawowych oddziały

dwujęzyczne można tworzyć od klasy I.

 Od roku szkolnego 2019/2020 r. mogą być tworzone

klasy wstępne w szkołach ponadpodstawowych,

w których funkcjonują oddziały dwujęzyczne:

w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach

ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi,

technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami

dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży. (art. 25 ust. 3

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –

Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949).



STATUS
PRAWNY

ODDZIAŁU
DWUJĘZY
CZNEGO

• ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – oddział szkolny,

w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach:

polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim

językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch

językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne,

z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część

historii dotyczącą historii Polski i część geografii

dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne

zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć

obejmujących:



PRZEDMIOTY, 
KTÓRE MOGĄ 

BYĆ NAUCZANE 
DWUJĘZYCZNIE

• biologię, 

• chemię, 

• fizykę, 

• część geografii odnoszącą się do 

geografii ogólnej, 

• część historii odnoszącą się do historii 

powszechnej 

• matematykę.



PRZEDMIOTY, 
KTÓRE MOGĄ 

BYĆ NAUCZANE 
DWUJĘZYCZNIE

Co najmniej dwa 

przedmioty nauczane są 

w dwóch językach: 

języku polskim 

i języku obcym.



PRZEDMIOTY,
KTÓRE 

MOGĄ BYĆ 
NAUCZANE

DWUJĘZYCZNIE

Przykłady:

TAK: WF + biologia

TAK: informatyka + matematyka

TAK: biologia + plastyka

NIE: WF + plastyka

NIE: WF + muzyka



KWALIFIKACJE 
NAUCZYCIELI 

PRACUJĄCYCH W 
ODDZIAŁACH 

DWUJĘZYCZNYCH

Nauczanie dwujęzyczne realizuje:

• nauczyciel przedmiotu, który

posługuje się językiem obcym na

poziomie co najmniej B2 

(udokumentowanym wymaganym

certyfikatem) lub

• nauczyciel języka obcego, który

uzyskał dodatkowe kwalifikacje do 

nauczania przedmiotu

niejęzykowego.



PRZEPROWAD ZE NI E 
PO STĘPO WANIA 

REK RUTACYJ NEG O  
I  

UZUPEŁNI AJ Ą CEGO 
DO  O DDZIAŁÓ W 

DWUJĘZY C ZN Y CH

Zgodnie z art.139 ustawy Prawo oświatowe:

Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59

oraz poz. 949)

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.



ZASADY PRZYJĘĆ

2. W przypadku większej liczby kandydatów

spełniającyh warunki, o których mowa

w pkt.1 na etapie postępowania

rekrutacyjnego bierze się pod uwagę oceny

z języka polskiego, matematyki i języka

obcego nowożytnego.



WYMAGANE 
DOKUMENTY

1. Wniosek o przyjęcie do oddziału

dwujęzycznego w Publicznej Szkole

Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. I.Daszyńskiego w Radomiu.

(Do pobrania ze strony szkoły lub

w sekretariacie)

2. Kopia świadectwa promocyjnego do klasy VII

(*wymagane od uczniów spoza PSP nr 1)



TERMINARZ

 Od 24.03. do 14.05.2021r.- składanie wniosków

o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego.

 28.05.2021r. - sprawdzian predyspozycji językowych.

Godzina zostanie podana na 7 dni przed sprawdzianem.

 03.06.2021r. - ogłoszenie wyników sprawdzianu

predyspozycji językowych.

 11.06.2021r. - dodatkowy termin sprawdzianu.

 15.06.2021r. - ogłoszenie wyników testu predyspozycji

językowych w terminie dodatkowym.

 Od 25.06. do 30.06.2021r.- uzupełnienie wniosku

o świadectwo promocyjne do klasy VII.

 02.07.2021r.- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do

oddziału dwujęzycznego.


