Regulamin Rekrutacji
do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim
w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi
w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie:




Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 r. poz.59)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 r.
poz.60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610)

wprowadza się Regulamin Rekrutacji do oddziału dwujęzycznego Szkoły Podstawowej Nr 44 w Łodzi
na rok szkolny 2017/2018 w poniższym brzmieniu:
I Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
1) zadania komisji rekrutacyjnej,
2) terminarz i zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Szkole
Podstawowej nr 44 w Łodzi, zwanej dalej „szkołą” , na rok szkolny 2017/2018,
3) warunki sprawdzianu predyspozycji językowych,
4) kryteria rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2017/2018.
2. Rekrutację do klasy VII dwujęzycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przewodniczący oraz jej członkowie.
II Komisja rekrutacyjna
1. Komisja rekrutacyjna zapewnia warunki umożliwiające przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego klasy VII. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału
dwujęzycznego klasy VII.
5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,

6.
7.

8.
9.

w tym najniższą liczę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postepowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu
administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postepowanie uzupełniające.
Postepowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postepowanie rekrutacyjne.

III Terminarz i zasady rekrutacji

Lp.

Etap rekrutacji, czynność rodzica/ opiekuna, kandydata

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII 22.05-29.05.2017 r.
w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi (zał. nr 1) oraz uzyskanie
informacji o terminie sprawdzianu predyspozycji językowych.

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 12.06.2017 r.
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu do godz. 15.00
predyspozycji językowych.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię świadectwa 23.06-26.06.2017 r.
promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej, potwierdzoną za do godz. 15.00
zgodność z oryginałem.
Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie kserokopii
świadectwa, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału
dwujęzycznego.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 28.06.2017 r.
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do godz. 15.00

6.

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnego oświadczenia woli 29.06.2017 r.
podjęcia nauki w oddziale dwujęzycznym (zał. nr 2)
do godz. 15.00
Uwaga! W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnego
oświadczenia w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty
do oddziału dwujęzycznego.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 30.06.2017 r.
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego do godz. 15.00
kl. VII Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi.

30.05.2017 r.

8.

Postepowanie uzupełniające.
Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie bezpośrednio w szkołach
z oddziałami dwujęzycznymi dysponującymi wolnymi miejscami.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII 03.07.2017 r.
w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi (zał. nr 1) wraz z kserokopią
świadectwa promocyjnego do klasy VII oraz uzyskanie informacji
o terminie sprawdzianu predyspozycji językowych.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

04.07.2017 r.

W przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów i zakwalifikowaniu 05.07.2017 r.
kandydata do klasy VII dwujęzycznej, złożenie przez rodziców
kandydata pisemnego oświadczenia woli podjęcia nauki (zał. nr 2)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 10.07.2017 r.
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego
kl. VII Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi.

IV Warunki sprawdzianu
1. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w siedzibie SP nr 44.
2. Czas trwania sprawdzianu- 45 minut.
3. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych uzyskują te osoby, które osiągną
powyżej 75%punktów możliwych do uzyskania.
4. Szczegółowa punktacja:
75,5 %- 80 % - 48 pkt.
80,5 % - 90 % - 52 pkt.
90,5 %- 97 % - 54 pkt.
98 5- 100 % - 55 pkt.
V Kryteria rekrutacji
1. Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica/prawnego
opiekuna kandydata.
2. W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału
dwujęzycznego utworzonego w klasie VII; w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów którzy:
1) otrzymali promocję do kl. VII;
2) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
3. W przypadku większej liczny kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 2, niż
liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do kl. VII SP oceny z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje

wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria:
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;
7) objecie kandydata pieczą zastępczą.
5. W przypadku wolnych miejsc na trzecim etapie postępowanie rekrutacyjnego mogą być
przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania
rekrutacyjnego. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat do oddziału dwujęzycznego klasy VII może uzyskać
punkty za:
1) sprawdzian predyspozycji językowych- maksymalnie 55 punktów rekrutacyjnych,
2) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem- 9 punktów,
3) wymienione na świadectwie promocyjnym do kl. VII SP oceny z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego:
a) celujący- 12 pkt.
b) bardzo dobry- 11 pkt.
c) dobry- 7 pkt.
d) dostateczny- 3 pkt.
e) dopuszczający – 1 pkt.
4) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.
5) niepełnosprawność kandydata- 1 pkt.
6) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1 pkt.
7) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1pkt.
8) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1pkt.
9) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1pkt.
10) objecie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.
7. Rekrutacja uzupełniająca.
W przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami w klasie dwujęzycznej
przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do klasy
dwujęzycznej w roku szkolnym 2017/2018 oraz załącza kserokopię świadectwa promocyjnego
do klasy VII, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz przystępuje do sprawdzianu
predyspozycji językowych. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

