Rekrutacja do klasy VII z oddziałami dwujęzycznymi
publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2021/2022
1.Ogólne zasady rekrutacji
Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej
kolejności ucznia tej szkoły, który:
- otrzymał promocję do klasy VII;
- uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych
miejsc w oddziale przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
- wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi
miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,
o których mowa w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz.U.
z 2020r., poz.910 ze zm.)
W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach
podstawowych, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci
niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postepowania rekrutacyjnego.

3. Miejsce załatwienia sprawy
1) Publiczne szkoły podstawowe:
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57;

4. Terminy
Od 26 kwietnia do 14 maja 2021r. – składanie wniosków o przyjęcie do dwujęzycznej klasy
VII
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas VII z oddziałami dwujęzycznymi publicznych szkół podstawowych określa załącznik
Nr 1.
Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz.910 ze zm.)
2.Zarządzenie nr 18/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.

