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REGULAMIN  

ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM  

W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PADEREWSKI W LUBLINIE 

 

I. Zasady przyjęć uczniów do oddziału dwujęzycznego  

1. Do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w pierwszej kolejności są 

przyjmowani uczniowie klas VI Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski 

po spełnieniu następujących warunków:  

 otrzymanie promocji do klasy VII, 

 uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych z języka 

angielskiego przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną.  

2. Kandydaci z pozostałych szkół podstawowych są przyjmowani w przypadku 

wolnych miejsc, według zasad rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej 

Paderewski. Pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych z języka 

angielskiego stanowi jeden z warunków rekrutacyjnych decydujących o przyjęciu 

do szkoły. 

3. W przypadku gdy liczba kandydatów z pozostałych szkół podstawowych 

przekracza liczbę wolnych miejsc do klasy VII, w pierwszej kolejności są przyjmowani 

uczniowie z najwyższym wynikiem sprawdzianu predyspozycji językowych z języka 

angielskiego. 

 

II. Sprawdzian predyspozycji językowych z języka angielskiego dla uczniów klas VI 

1. Ze sprawdzianu są zwolnieni uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata kuratoryjnego 

konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Zwolnienie oznacza otrzymanie 

ze sprawdzianu maksymalnej liczby punktów. 

2. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.  

3. Część pisemna zawiera ćwiczenia sprawdzające: 

 opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego,  

 umiejętność reagowania językowego w określonych sytuacjach, 

 umiejętność czytania oraz słuchania ze zrozumieniem,  

 umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej wg podanych kryteriów. 

4. Część ustna zawiera:  

 opis obrazka/ zdjęcia,  

 pytania o opinię związaną z sytuacją na obrazku/ zdjęciu,  
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 krótką rozmowę, podczas której egzaminowany uczeń dzieli się swoimi 

doświadczeniami i przeżyciami z codziennego życia szkolnego oraz 

rodzinnego.  

5. Za pozytywny uznaje się wynik sprawdzianu, jeśli uczeń uzyskał minimum 40% z 

każdej jego części – pisemnej oraz ustnej. 

6. Sprawdzian odbywa się zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem:  

 wydarzeń szkolnych (dotyczy uczniów Międzynarodowej Szkoły Podstawowej 

Paderewski) 

 rekrutacji zewnętrznej (dotyczy kandydatów z pozostałych szkół 

podstawowych). 

7. Uczniowie,  którzy nie uzyskali wymaganego pozytywnego wyniku mają możliwość 

ponownego napisania sprawdzianu: 

 na warunkach oraz w terminach ustalonych przez radę pedagogiczną 

(dotyczy uczniów Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski), 

 zgodnie z wymogami procesu rekrutacyjnego (dotyczy kandydatów z 

pozostałych szkół podstawowych).  

 

III. Zasady nauczania i oceniania w klasach VII-VIII 

1. Nauczanie i ocenianie w oddziałach dwujęzycznych w klasach VII i VIII MSP 

Paderewski odbywa się zgodnie z założeniami międzynarodowego programu IB 

MYP z uwzględnieniem wymogów polskiej podstawy programowej. 

2. Przedmiotami objętymi zintegrowanym kształceniem przedmiotowo-językowym są 

w tych klasach fizyka i biologia.  

 

 


