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                                                   Załącznik nr 2 do zarządzenia 14/2022/2023 z dnia 13.02.2023 r. 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI  DO KLASY SIÓDMEJ ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO  
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO  

W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM  
 

 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe- (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 
2431) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.  

 
§1 

ZASADY POSTĘPOWANIA 
 

1. O przyjęcie do oddziału dwujęzycznego może ubiegać się uczeń szóstej klasy publicznej 
lub niepublicznej szkoły podstawowej. 

2. Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są uczniowie klas szóstych na wniosek 
rodziców/opiekunów prawnych na podstawie złożonego wniosku, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego i trybie przyjęcia ucznia decyduje Dyrektor 
Szkoły. 

4. Kandydaci, obecni uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego 
mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych  
w terminie wskazanym w harmonogramie. 

5. Kandydaci, uczniowie spoza Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego 
mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych oraz testu 
sprawności fizycznej w terminie wskazanym w harmonogramie 

6. W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do 
sprawdzianu predyspozycji językowych a dla uczniów spoza Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego również wyniki testów sprawności fizycznej. 

7. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 
przez Dyrektora Szkoły spośród nauczycieli Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 

8. Test sprawności fizycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora Szkoły spośród nauczycieli Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa 
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.  
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§2 

PROCES REKRUTACJI 
 

1. Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie siódmej w pierwszej kolejności 
przyjmowani są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, którzy: 
a. otrzymali promocję do klasy VII; 
b. uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych – minimum  
25 pkt.  
 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego brane są pod uwagę 
łącznie następujące 3 kryteria: 
a. wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych (maksymalnie 50 pkt); 
b. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII oceny z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego; (ocena: celująca -18 pkt, bardzo dobra - 17 pkt, 
dobra - 14 pkt, dostateczna - 8 pkt, dopuszczająca -2 pkt);  

c. świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem (7 pkt); 
3. W przypadku posiadania wolnych miejsc, w ramach postępowania rekrutacyjnego mogą 

być przyjęci uczniowie spoza Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z obowiązującymi kryteriami przyjęć do szkół 
sportowych i oddziałów dwujęzycznych, którzy na teście sprawności fizycznej uzyskali 
minimalny wynik 10 pkt.   

Łączna maksymalna liczba punktów wynikających z §2 ust. 2, jaką kandydat, może uzyskać 
w postępowaniu rekrutacyjnym to 111 pkt. 

 
§3 

WARUNKI PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH 
 

1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego  
i nauki wybranych przedmiotów w tym języku. 

2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie  
z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. 

3. Sprawdzian trwa 90 minut i jest złożony z dwóch części, obejmujących zagadnienia  
z języka polskiego i języka angielskiego. 

4. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną. 
5. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej. 
6. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego. 
7. Sprawdzian zawiera zadania dotyczące problemów językowych, zagadnień leksykalnych  

i intuicji językowej. 
8. Ze sprawdzianu można zdobyć maksymalnie 50 punktów. 
9. Za pozytywny wynik sprawdzianu uznaje się wynik na poziomie min. 25 pkt. 
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§4 
WARUNKI PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW SPOZA 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO 
 

1. Test jest diagnozą predyspozycji sportowych ucznia.  
2. Test przeprowadzony zostanie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 zgodnie  

z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. 
3. Test obejmuje sprawdzenie predyspozycji ucznia w konkurencjach lekkoatletycznych 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu 
4. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną. 
5. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego spoza 

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 
6. Z testu sprawności fizycznej można zdobyć maksymalnie 24 punkty. 
7. Za pozytywny wynik testu sprawności fizycznej uznaje się wynik na poziomie  

min. 10 pkt. 
 

 
§5 

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy m.in: 
a. wykonywanie wszystkich czynności związanych z rekrutacją zgodnie  

z harmonogramem rekrutacji; 
b. weryfikacja zgodności danych przedstawionych we wniosku o przyjęcie kandydata  

z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych; 
c. przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału 

dwujęzycznego; 
d. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej zgodnie z Regulaminem przyjmowania 

uczniów do klas II-VIII   – dla kandydatów spoza Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. 
e. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. Na liście zakwalifikowanych umieszczeni są wszyscy kandydaci, 
którzy uzyskali minimum 25 pkt ze sprawdzianu kompetencji językowych i dodatkowo 
min. 10 pkt. z testu sprawności fizycznej (dot. kandydatów spoza szkoły) 

f. ustalenie i podanie   do publicznej   wiadomości   listy kandydatów przyjętych  
 i kandydatów nieprzyjętych. Na liście przyjętych umieszczeni są kandydaci, którzy 
uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych (ew. dodatkowo 
sportowych) oraz dostarczyli wymagane dokumenty. W pierwszej kolejności do 
oddziału dwujęzycznego przyjmowani są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej  
nr 3. Kandydaci spoza szkoły przyjmowani są w przypadku posiadania wolnych miejsc. 
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§6 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 

1. Wniosek, o którym mowa w §1   przeznaczony jest dla wszystkich kandydatów do klasy 
dwujęzycznej.  

2. Uczniowie spoza Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dodatkowo składają wniosek do 
szkoły sportowej wraz z dodatkowymi dokumentami (zaświadczenie lekarskie, zgoda na 
uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej)   

3. Kserokopia świadectwa promocyjnego do klasy VII. 
 
 

§7 
TERMINY REKRUTACJI I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW. 

 
1. Harmonogram rekrutacji, terminy sprawdzianu predyspozycji językowych oraz testów 

sprawności fizycznej oraz termin składania dokumentów do oddziału dwujęzycznego  
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
jest corocznie ogłaszany przez dyrektora szkoły do końca lutego danego roku 
kalendarzowego. 
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do klasy VII oddział dwujęzyczny 
 

                                                                                        Aleksandrów Łódzki, dnia……………………….. 
 
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

WNIOSEK  
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY SIÓDMEJ ODDZIAŁU DWUJEZYCZNEGO  

W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO  
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

                                                                                          
Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 
 w Aleksandrowie Łódzkim 

 
Proszę o przyjęcie syna/córki: 
 
Nazwisko i imię (imiona)………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Pesel ucznia…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
do klasy VII dwujęzycznej w roku szkolnym…………………………………………………………………………… 
 
Obecnie dziecko jest uczniem szkoły……………………………………………………………………………………. 
 

Akceptuję postanowienia Regulaminu oddziału dwujęzycznego obowiązującego  w  Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. Zobowiązuję się w imieniu mojego dziecka 
do przestrzegania jego zapisów. W przypadku naruszenia i łamania ww. regulaminu, przyjmuję 
do wiadomości decyzję Dyrektora i Rady Pedagogicznej o przeniesieniu dziecka do oddziału 
równoległego bądź do właściwej szkoły rejonowej. 
 
 

…………………………………………………… 
                                                                                                                                     

  
 
        Podpis rodzica/opiekun prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do klasy VII oddział dwujęzyczny 

 
Kryteria naboru kandydatów do klasy siódmej (sportowej, dwujęzycznej) Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim – test sprawności fizycznej. 
 
Opis testów: 
 
1. Bieg na 60 m/40 m ze startu wysokiego: Uczeń staje przy linii startu. Na sygnał pokonuje   

dystans w jak najkrótszym czasie. 1 próba 
 

2. Bieg na dystansie 600 m – dziewczęta; 1000 m – chłopcy: Bieg długi na dystansie 600/1000 
m ze startu wysokiego. Grupa uczniów ustawia się przy linii startu. Na sygnał uczniowie 
pokonują dystans w jak najkrótszym czasie. 1 próba 

 
 

3. Skok w dal z rozbiegu: Uczeń biegnie po rozbiegu (ok. 15 metrów), wykonuje odbicie  
z jednej nogi sprzed piaskownicy i ląduje obunóż do przysiadu w piaskownicy. 3 próby 
(decyduje najlepszy wynik). 
 

4. Skok w dal z miejsca: Uczeń wykonuje skok w dal z miejsca, z odbicia obunóż i ląduje do 
przysiadu. Długość skoku mierzona jest od linii odbicia do najbliższego znaku 
pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli uczeń w czasie wykonania próby przewróci 
się w tył lub podeprze ręką, próbę należy powtórzyć. 2 próby (decyduje lepszy wynik) 

 
 

5. Pchnięcie piłką lekarską 3 kg z miejsca: Uczeń stoi przy wyznaczonej linii w wykroku 
 z 3 kilogramową piłką lekarską. Wykonuje pchnięcie jednorącz z miejsca. 3 próby (decyduje 
najlepszy wynik) 
 

6. Rzut piłką palantową: Uczeń wykonuje rzut jednorącz piłką z wyznaczonego miejsca. 
Dozwolone są rzuty z miejsca i z rozbiegu (do wyboru dla rzucającego). Rzut jest nieważny, 
jeśli uczeń przekroczy wyznaczoną linię wyrzutu oraz jeżeli rzut wykonany jest z ręki prostej 
(tzw. „rzut dyskowy”). 3 próby (decyduje najlepszy wynik). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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 

 

 

Tabele punktowe: 
 

Konkurencja 
dziewczęta 

Punktacja 
1 2 3 4 

Wynik 
Bieg 60 m/40 9,90/6,60 9,50/6,30 9,10/6,00 8,80/5,70 
Bieg 600 m 2,30 2,20 2,10 2,00 
Skok w dal z rozbiegu 3,20 3,60 4,00 4,40 
Skok w dal z miejsca 1,45 1,65 1,85 2,00 
Pchnięcie piłką lekarską – 3 
kg 

5,40 6,20 7,00 7,60 

Rzut piłeczką palantową 28,0 32,0 36,0 40,0 
 

Konkurencja 
chłopcy 

Punktacja 
1 2 3 4 

Wynik 
Bieg 60 m/40 9,80/6,30 9,30/6,00 8,80/5,70 8,40/5,40 
Bieg 1000 m 4,20 4,00 3,40 3,25 
Skok w dal z rozbiegu 3,60 4,00 4,40 4,70 
Skok w dal z miejsca 1,60 1,80 2,00 2,15 
Pchnięcie piłką lekarską – 3 
kg 

6,40 7,20 8,00 8,80 

Rzut piłeczką palantową 32,0 38,0 44,0 50,0 
 
 
 


