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 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.



Szkoła Podstawowa nr 3  z Oddziałami  

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach 

Adres: ul. Staszica 2 

05-092 Łomianki  

Tel/Fax: 22-751-56-10 

 

2 
 

 

1. Począwszy od klasy siódmej Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem 

angielskim jako drugim językiem nauczania. 

2. Do klasy siódmej dwujęzycznej przyjmowani są uczniowie zgodnie z zasadami przyjęć do 

klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki 

(regulamin rekrutacji). 

3. Zajęcia językowe odbywają się w 2 równorzędnych grupach realizujących te same 

zadania i pracujących w oparciu o ten sam materiał dydaktyczny.  

4. Podział do grup językowych następuje po napisaniu testu poziomującego przez 

wszystkich uczniów. 

5. W trakcie procesu kształcenia nie ma możliwości rotacji pomiędzy grupami językowymi. 

6. Przedmioty objęte zintegrowanym kształceniem przedmiotowo-językowym są 

prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim. Proporcje zajęć prowadzonych 

w danym języku ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez 

uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania nauczania dwujęzycznego.  

7. W oddziałach dwujęzycznych prowadzone są zajęcia z elementami języka angielskiego z 

co najmniej dwóch przedmiotów nauczania: biologii lub wiedzy o społeczeństwie. 

8. Szczegółowy wymiar godzin nauki poszczególnych przedmiotów zawarty jest w 

ramowych planach nauczania. 

9. Szczegółowe warunki oceniania uczniów oddziałów dwujęzycznych zawarte są w Statucie 

szkoły oraz w przedmiotowych systemach oceniania. 

10. W celu doskonalenia swoich umiejętności językowych uczniowie oddziałów 

dwujęzycznych mogą brać udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez 

Szkołę, takich jak: wyjazdy zagraniczne do szkół językowych, zajęcia z native speakerami 

w ramach lekcji języka angielskiego, projekty edukacyjne, konkursy i warsztaty 

lingwistyczne.  

11. Uczeń zostaje przeniesiony do klasy ogólnej lub szkoły rejonowej, szczególnie w razie: 

1) notorycznego naruszania postanowień Statutu Szkoły i innych  regulaminów 

szkolnych; 

2)  jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie; 

3) lekceważącej i obojętnej postawy, braku zaangażowania i zainteresowania oraz 

niesatysfakcjonującymi postępami w nauce.  
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12. Decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej lub szkoły rejonowej  podejmuje 

dyrektor szkoły na w oparciu  o opinię  nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy. 

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

13. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy dwujęzycznej rodzice powiadomieni winni być na 

dwa tygodnie  przed terminem. 

14. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia Statutu Szkoły lub  postanowień regulaminów 

szkolnych  powoduje przeniesienie  ucznia w każdym czasie.  

15. Przeniesienie ucznia do  klasy ogólnej lub szkoły rejonowej może nastąpić w każdym 

czasie roku szkolnego.  

16. W okresie od 1 września do zakończenia danego roku szkolnego Dyrektor szkoły może 

przyjąć ucznia do klasy dwujęzycznej. 

 

 

 

 

Wchodzi w życie  z dniem 26 sierpnia 2020 roku.  

 


