
Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych oraz eksperymentalnych  
szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

 
 
Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych prowadzona jest  
z wykorzystaniem systemu informatycznego – NABÓR 2021.  
Aby zapisać dziecko do oddziału dwujęzycznego lub eksperymentalnego, należy wejść na 
stronę https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/ wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły 
uszeregowane wg preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej 
preferowanej (trzecie miejsce).  

I. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH 
 
Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2021/2022 planuje się 
uruchomienie oddziałów dwujęzycznych 
 

Nazwa szkoły Adres szkoły  język  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W 
ZSO NR 4 

ul. Romera 2, 
71-246 Szczecin 

angielski 

włoski 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 
ul. Lucjana Rydla 6, 
70-783 Szczecin  

angielski 

niemiecki 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 
ul. J. Malczewskiego 22, 
71-612 Szczecin  

angielski 

niemiecki 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 
ul. Seledynowa 50 
70-781 Szczecin 

angielski 

 
 
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 
2020 r. poz. 910 ze zm.) 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 
przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.  

 
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 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 2016 r. Prawo 
oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ), które mają jednakową wartość:  

 Wielodzietność rodziny kandydata  

 Niepełnosprawność kandydata  

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/


 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 

wskazane kryterium 

Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który 
należy dołączyć do wniosku  
(dokumenty mogą być składane także w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica) 

Wielodzietność rodziny 
kandydata  
 

OŚWIADCZENIE  
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i 
więcej dzieci. 

Niepełnosprawność 
kandydata  
Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata  
Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata  
Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność,  
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu 
niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) 

Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie  
 

OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem.  
Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 
chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem 

 
PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający 
rozwód lub separację lub AKT ZGONU 
/dokumenty do wglądu/ 

Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 
 

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA 
PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm. )  
 

 

 
W przypadku wolnych miejsc, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być 
przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania 
rekrutacyjnego spełniając warunki określone powyżej.  

 
 

II. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW EKSPERYMENTALNYCH 
(matematycznej i przyrodniczej) w ramach eksperymentu 
pedagogicznego „Być jak Kopernik – kształcenie przez odkrywanie” 

 
W roku szkolnym 2021/2022 zostaną powołane następujące klasy eksperymentalne: 
a) klasa matematyczna  
b) klasa przyrodnicza  
Opiekę naukową nad klasami matematycznymi będą sprawować: Wydział Matematyki i 
Nauk Informacyjnych oraz Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. 



Opiekę naukową nad klasą przyrodniczą będzie sprawował Pomorski Uniwersytet 
Medyczny. 
 
O przyjęciu kandydatów decyduje suma punktów (maks. 160 pkt.), otrzymanych za: 

 oceny po I semestrze klasy szóstej z języka polskiego, matematyki, historii i 
biologii (maks. 24 pkt.) 

 oceny z zachowania (maks. 6 pkt.) 

 szczególne osiągnięcia kandydata (maks. 30 pkt.) 

 wynik uzyskany na sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (maks. 100 pkt.) 
 
 

III. TERMINY REKRUTACJI DO KLAS VII 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2021 r. 
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 
dokumentów na rok szkolny 2021/2022 dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz 
oddziałów eksperymentalnych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczecin 
są następujące:  
 
KLASY VII DWUJĘZYCZNE  

 

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1 Składanie wniosku o przyjęcie do 

oddziału klasy VII dwujęzycznej 

publicznej szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków i 

kryteriów branych pod uwagę przy 

postępowaniu rekrutacyjnym 

8 marca 2021 r. 
22 marca 2021 r. 

godz. 12:00 

2.  Przeprowadzenie sprawdzianu 

predyspozycji językowych na warunkach 

ustalonych przez radę pedagogiczną 

29 marca 2021 r. godz. 16:00 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu predyspozycji językowych 

8 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 

4 Uzupełnienie wniosku o kopię 

świadectwa uzyskania promocji do klasy 

VII  

 

25 czerwca 2021 r. 

 

30 czerwca 2021 r. 

do godz. 12:00 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

2 lipca 2021 r. godz. 12:00 

6 Potwierdzenie przez rodziców kandydata  
woli uczęszczania do oddziału 
dwujęzycznego poprzez złożenie 
oryginału świadectwa promocyjnego do 
klasy VII 

 

2 lipca 2021 r.  

 od godz. 12:00 

 

7 lipca 2021 r. do 

godz. 15:00 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 

8 lipca 2021 r. godz. 12:00 

 



 
KLASY VII EKSPERYMENTALNE.  
 
Oddziały eksperymentalne prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie 

 

Lp. Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1 Składanie wniosku o przyjęcie do 

oddziału klasy VII publicznej szkoły 

podstawowej zorganizowanej w ramach 

eksperymentu pedagogicznego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków i kryteriów branych pod uwagę 

przy postępowaniu rekrutacyjnym 

8 marca 2021 r. 
22 marca 2021 r. 

godz. 12:00 

2.  Przeprowadzenie sprawdzianu 

kierunkowego na warunkach określonych 

w założeniach eksperymentu 

pedagogicznego 

24 marca 2021 r. godz. 16:00 – do klasy 

eksperymentalnej przyrodniczej 

 

26 marca 2021 r. godz. 16:00 - do klasy 

eksperymentalnej matematycznej 

3 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję wyników sprawdzianu 

kierunkowego 

8 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

12 kwietnia 2021 r. godz. 12:00 

5 Uzupełnienie wniosku o kopię 

świadectwa uzyskania promocji do klasy 

VII  

 

25 czerwca 2021 r. 

 

30 czerwca 2021 r. 

do godz. 12:00 

6 Potwierdzenie przez rodziców kandydata  
woli uczęszczania do oddziału 
zorganizowanego w ramach 
eksperymentu poprzez złożenie 
oryginału świadectwa promocyjnego do 
klasy VII 

 

2 lipca 2021 r.  

 od godz. 12:00 

 

7 lipca 2021 r. do 

godz. 15:00 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 

8 lipca 2021 r. godz. 12:00 

 

 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do klas VII 

dwujęzycznych oraz eksperymentalnych znajdują się w Informatorze zamieszczonym w 

zakładce „Dokumenty” 

 


