
Regulamin rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych  

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu  

w roku szkolnym 2023/2024 

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami). 
2. Rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 
centrów. 

3. Zarządzenie nr 14 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów, w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych 
szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach 
podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa 
sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych  
i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych 
ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, 
dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym. 

§ 1 

Zasady i kryteria rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. 
2. Uczeń klasy VI szkoły podstawowej deklarujący chęć nauki w klasie VII dwujęzycznej Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Sosnowcu musi złożyć w sekretariacie SP Nr 6 w Sosnowcu wypełniony wniosek 
kandydacki. (Załącznik 1) 

3. Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w SP Nr 6 należy złożyć w sekretariacie szkoły  
(ul. Wawel 13) w terminie od 27 marca do 31 marca 2023 r. do godz. 15.00 

4. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w pierwszej kolejności przyjmowani będą 
uczniowie SP6  zgodnie z Art.139. Prawo Oświatowe, którzy: 
1) otrzymali promocję do klasy VII; 
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych i znajomości języka 

angielskiego przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,  niż liczba wolnych miejsc  

w oddziale, o którym mowa w ust. 3, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2; 
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; 
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 4, nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, tj.: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
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7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.  
W przypadku spełnienia któregokolwiek z kryteriów do wniosku należy dołączyć  Załącznik 2 wraz 
 z dokumentami potwierdzającymi. 

7. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, poświadczony zaświadczeniem lub dyplomem są  
przyjmowani są do klasy VII dwujęzycznej bez konieczności uczestniczenia w sprawdzianie 
predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego, jeżeli spełniają warunek ust. 4 pkt 1 lub 
niezależnie od kryteriów podanych ustępie 6. 

8. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w SP6 na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami szkoły, którzy przystąpili do tego 
postępowania. Przepisy stosuje się odpowiednio. 

§ 2 

1. Sprawdzian predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego składa się  
z dwóch części i przygotowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. 
Zagadnienia do sprawdzianu znajomości języka angielskiego oraz przykładowy sprawdzian podane 
są na stronie internetowej szkoły. 

2. Ze sprawdzianu można uzyskać max. 50 punktów. 
3. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych i znajomości języka angielskiego  osiąga 

kandydat, który uzyska co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów. 
4. Po przeprowadzeniu sprawdzianu Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy lub wyższy próg 

punktowy. 

§ 3 

1. Suma punktów do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego wynosi maksymalnie 111 
punktów, z czego 50 punktów przypada na sprawdzian predyspozycji językowych i znajomości 
języka angielskiego, a 7 punktów kandydat może uzyskać za świadectwo z wyróżnieniem, 54 punkty 
za oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.  

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na 
świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej, o których mowa w  w §1 ust.4, pkt. 2 
ustala się następującą punktację: 
Ocena celująca – 18 pkt. 
Ocena bardzo dobra – 17 pkt. 
Ocena dobra – 14 pkt. 
Ocena dostateczna – 8 pkt. 
Ocena dopuszczająca – 2 pkt. 

§ 4 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Lp. Czynności rekrutacyjne 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie  do 
oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami  
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

27.03.2023 r.  
– 31.03. 2023 r. 
do godz. 15.00 

do 10.07.2023 r.  
godz. 15.00 



S t r o n a  | 3 
 

2.  
Sprawdzian predyspozycji językowych i 
znajomości języka angielskiego.  

20.05. 2023r. (sobota)  
godz. 10.00  w budynku 

szkoły przy  
ul. Wawel 13. 

 

3.  
Uzupełnienie wniosku o świadectwo 
uzyskania promocji do klasy VII. 

23. 06.2023r.  
– 29.06.2023r. 
do godz. 15.00 

Nie dotyczy (kopia 
świadectwa w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym stanowi 
załącznik do wniosku) 

4.  
Opublikowanie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

30.06.2023r. 
godz. 12.00 

14.07.2023r.  
godz. 12.00 

5.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia ucznia do oddziału 
dwujęzycznego. 

do 06.07.2023r.  
do godz. 15.00 

do 20.07.2023r. 
do godz. 15.00 

6.  
Opublikowanie listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do oddziału. 

07. 07. 2023r. 
godz. 12.00 

21.07.2023r. 
 godz. 12.00 

§ 5 

Zadania komisji rekrutacyjnej 

1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Sosnowcu. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do klasy VII 
dwujęzycznej w SP Nr 6 w Sosnowcu wchodzi, co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły powołanych przez 
Dyrektora SP Nr 6. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 
1) Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu; 
2) Osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym do klasy 

VII dwujęzycznej. 
4. Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym 

osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawartych w dokumentach potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami  
o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny 
posiedzeń komisji. 

8. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 
9. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji. 
10. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji  

o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste 
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników SP Nr 6 w Sosnowcu. 
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11. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji 
Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, 
a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje 
przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 

12. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej zawierającą imiona i nazwiska kandydatów. 

13. Komisja Rekrutacyjna przyjmie kandydata do klasy VII dwujęzycznej, jeśli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 

14. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

§ 6 

Procedury odwoławcze 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy VII dwujęzycznej. 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1,  w terminie 3 dni od 
złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu odwołanie od rozstrzygnięcia 
Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu służy skarga do sądu administracyjnego. 

§ 7 

Rekrutacja uzupełniająca 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Terminy postępowania uzupełniającego są podane do publicznej wiadomości na stronie SP Nr 6  
w Sosnowcu. 

§ 8 

Przepisy końcowe 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 
uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na Dyrektora szkoły została wniesiona skarga 
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 


