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                                                           Załącznik nr 3 do zarządzenia 14/2022/2023 z 13.02.2023 r. 
 
 
REGULAMIN ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 
 IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 
 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci 
poszerzonym programem nauczania języka angielskiego w ramach oddziału 
dwujęzycznego. 

2. Szkoła, zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi oddział dwujęzyczny. 
3. Uczniowie oddziału dwujęzycznego realizują program nauczania zgodny z podstawą 

programową MEiN, rozszerzony o liczbę godzin języka angielskiego (dodatkowe 3 
godziny w tygodniu). 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
prowadzi oddział dwujęzyczny. 

2. Cykl kształcenia dwujęzycznego trwa 2 lata. 
3. Oddział dwujęzyczny powoływany jest co roku od poziomu klasy VII i realizuje program 

do klasy VIII. 
4. Oddział dwujęzyczny liczy maksymalnie 15 uczniów. 
5. Oddział dwujęzyczny realizuje ukierunkowany program nauczania języka angielskiego 

(trzy godziny tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym 
dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (trzy godziny tygodniowo). 

6. Uczniem oddziału dwujęzycznego może zostać uczeń Sportowej Szkoły Podstawowej 
 nr 3 oraz uczeń spoza szkoły. 

7. Do oddziału dwujęzycznego uczniowie wyłaniani będą w drodze postępowania 
rekrutacyjnego określonego w Regulaminie rekrutacji  do oddziału dwujęzycznego oraz 
Regulaminie naboru do klas II-VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. 

8. Uczeń osiągający słabe wyniki z języka angielskiego lub innych przedmiotów może 
zostać przeniesiony do klasy równoległej. 

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy. 
10. O planowanym przeniesieniu ucznia z oddziału dwujęzycznego rodzice/opiekunowie 

prawni powiadamiani są z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Józefa Jaworskiego 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 7/11 
Tel. 42-712-15-68  
email: szkolasport@wp.pl  
www.szkolasport.pl 

 

 

Zasady naboru 
 
1. Naboru kandydatów do oddziału dwujęzycznego dokonuje Komisja Rekrutacyjna 

powoływana co roku przez Dyrektora Szkoły. 
2. Naboru do oddziału dwujęzycznego dokonuje się według harmonogramu, który jest 

ogłaszany przez Dyrektora Szkoły do końca lutego  roku kalendarzowego na przyszły rok 
szkolny. 
 

 
Prawa ucznia oddziału dwujęzycznego 
 

1. Uczeń oddziału dwujęzycznego ma wszystkie prawa ucznia Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim wynikające ze 
Statutu Szkoły. 
 
 

Obowiązki ucznia oddziału dwujęzycznego 
 
 

1. Uczniowie oddziału dwujęzycznego wypełniają wszystkie obowiązki wynikające ze 
Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących uczniów w Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 3. Mają obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć  
w zajęciach, reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i konkursach 
językowych. 

2. Uczniowie oddziału dwujęzycznego sprawiający szczególne trudności wychowawcze, 
negatywnie wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek wychowawcy, za zgodą 
Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora do klasy równoległej lub 
Rodzic zobowiązany będzie do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 
 

 


