
  

Zaproszenie do rekrutacji do klasy siódmej  dwujęzycznej      

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

W roku szkolnym 2021/22 będzie utworzona klasa siódma dwujęzyczna 

(anglojęzyczna). Przedmiotami, których elementy lekcji prowadzone będą w języku 

angielskim to: matematyka, biologia i muzyka.  Nauczyciele  prowadzący biologię, 

matematykę i muzykę w angielskim mają kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka 

angielskiego. Klasą dwujęzyczną będzie zgodnie z rozporządzeniem MEN jedna klasa 

siódma. Klasa ta będzie miała o 2 godz. tygodniowo więcej języka angielskiego. Tygodniowy 

wymiar  języka angielskiego wynosił  więc będzie 5 godzin. 

Warunkiem przyjęcia do tej klasy dwujęzycznej jest: 

1. ukończenie klasy szóstej, 

2. oraz zdanie sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego. Sprawdzian kompetencji 

będzie miał formę pisemną i ustną.  

Terminy poszczególnych czynności zawiera opracowany regulamin rekrutacji. 

Pierwszeństwo przyjęcia do tej klasy mają uczniowie naszej szkoły. 

 W przypadku wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie spoza rejonu.  

       W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwa w tej klasie dwujęzycznej oprócz 

sprawdzianu kompetencji brane będą oceny ze świadectwa z języka polskiego, matematyki 

 i języka angielskiego. 

 

Terminy związane z rekrutacją uczniów 

do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim 

w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie 

L.p. Etap rekrutacji Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  Złożenie wniosku o uczęszczanie do klasy 

dwujęzycznej. 

od 01.04.2021r. do 19.04.2021r. 

2.  Złożenie wniosku o przystąpienie do sprawdzianu 

kompetencji językowej. 

od 01.04.2021r. do 19.04.2021r. 

3.  Opublikowanie szczegółowych informacji 

dotyczących sprawdzianu kompetencji językowych 

(listy kandydatów, godziny części pisemnej 

 i ustnej)na stronie www.ugb.pl 

10.05.2021r. 

http://www.ugb.pl/


  

4.  Sprawdzian kompetencji językowych – część 

pisemna. 

12.05.2021r. godz.1500 

5.  Sprawdzian kompetencji językowych – część ustna. 17.05.2021r. godz.1500 

6.  Opublikowanie listy kandydatów, którzy osiągnęli 

minimum 50% ze sprawdzianu kompetencji 

językowych na stronie www.ugb.pl 

21.05.2021r.  

7.  Złożenie świadectwa ukończenia klasy VI. 28.06.2021r. do godz.1000 

8.  Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów 

przyjętych do klasy. 

01.07.2021r. godz. 1000 

Procedura odwoławcza 

9.  Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

Od 02.07.2021r. od godz.1000    

do  09.07. 2021r. do godz.1000 

10.  Rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia- 

od 02.07.2021 r. do 16.07.2021r. 

Postępowanie uzupełniające Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

11.  Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych 

miejsc w klasach dwujęzycznych na stronie 

www.ugb.pl. 

19.07.2021r. godz. 1000 

12.  Rekrutacja uzupełniająca. od 19.07.2021 r. do 26.07.2021r. 

 

                                                                                       

Serdecznie zapraszamy.  

 

                                                                                            Małgorzata Turczyńska 

                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 

                                                                                                                                        w Szewnie  

http://www.ugb.pl/
http://www.ugb.pl/

