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Czym się dzisiaj zajmiemy?



Klasy 4-6

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

Klasy 7-8

Młodzież

Grupa wiekowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6

Klasa 7 Klasa 8



Klasy 4-6

2019/20                                                                                                                 2020/21 2021/22

12 11 11

Klasy 7-8

… miejsce dla każdego

2019/20 2020/21 2021/22

8 10 11

2019/20 2020/21 2021/22

15 13 10
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Klasa IV Klasa V Klasa VI klasa VII klasa VIII

j. polski 5 5 6 5 5

matem. 4 4/5 4/5 4/5 4/5

j. ang. 3 3 3 3-5/6 3-5/6

j. niem. 2 2

przyroda 3 3 3

muzyka 1 1 1 1

biol. 2 1

geogr. 2 1

fizyka 2 2

chemia 2 2

wf 4 4 4 4 4

informatyka 1 1 1 1 1
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przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

historia 1 1 2 2 2

lekcja wych. 1 1 1 1 1

plastyka 1 2 1 1

Technika 2 1

zaw. 10h/rok 10h/rok

WOS
2

EDB
1

dyr.
Etap edukacyjny 2 1

wdż
religia

lub/i etyka
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Oddział dwujęzyczny

Kryteria

Zachęta

Prośba

Wątpliwości? … prośba o pytania
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Klasy dwujęzyczne

• Oddziały są tworzone w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu
(klasy I-VIII), mogły zacząć takie kształcenie od klasy VII.

• Warunkiem będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego
wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną.

• W dalszej kolejności będą brane pod uwagę łącznie: wyniki sprawdzianu
predyspozycji językowych, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy
VII szkoły podstawowej oceny oraz świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły
podstawowej z wyróżnieniem;
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Po rozmowie z Rodzicami absolwentów 
oddziałów dwujęzycznych

1. „Przemycić” test, komunikat – TO JEST PROSTE;

2. Dokładnie wyjaśnić, co to jest ta „dwujęzyczność”;

3. Rozwiać obawy o plan lekcyjny;

4. Komunikat: Uczeń nie musi znać angielskiego!!!                                                 
Test nie jest z  umiejętności językowych, lecz z predyspozycji 
(inteligencji) językowych;

5. Przedstawić możliwość „odejścia” od dwujęzyczności.

6. Podać przyczyny „wahania” uczniów. Kto decyduje? („zblazowanie” lub lęk 
przed konkurencją).

7. Koniecznie powiedzieć o tym, jak funkcjonuje klasa dwujęzyczna i klasa 
sportowa z dwujęzycznością. Warsztaty, projekty…

8. Zachęcić do zdawania egzaminu wszystkich uczniów. WARTO
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Poćwiczmy…
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Język quena

mahta - walcz, ava tulta - nie wołaj,                              

áva nainar - nie rozpaczajcie, autar - wymyślcie. 

Napisz w quenya: 

nie walczcie, wołaj, wołajcie, wymyśl.
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A może po fińsku…

Po fińsku kukka to kwiat. 

Oto jeszcze pięć fińskich słów: 

kukkat, kukkanen, tytöt, veikko, veikkonen

oraz ich tłumaczenia w przypadkowej kolejności: 

chłopiec, chłopczyk, dziewczyny, kwiatek, kwiaty. 

Opisz, jak na podstawie tych danych ustalić, jak jest po fińsku  

dziewczynka, dziewczyna  i chłopcy. 
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Wreszcie po polsku…

Jeśli ta fabryka zbankrutuje, z całą pewnością robotnicy po prostu zostaną wyrzuceni na 
b__ __ __ .

Co za  g__ y __ __o __ __ ! Dlaczego piszesz tak niestarannie.

Chyba bujasz  w  __ b __ __ __ __ __ __ i nie rozumiesz, co jest możliwe, a co jest tylko 
pobożnym życzeniem.

Trzeba było się odezwać, a tymczasem po prostu zapomniałeś  __ __ z __ __ __                    
w gębie.

Został skompromitowany przez swoich przeciwników politycznych, gdy był                       
u     __ __ c __ __ __ __  sławy.

Dlaczego jesteś taki narwany?  Nie  g __ rą __ __ __ __ __ się. 
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Najważniejsze kroki

Strona internetowa: 

nabor.pcss.pl/poznan/szkoła podstawowa

Wypełniamy wniosek i zanosimy do sekretariatu 

lub 

Proszę pobrać wniosek w sekretariacie szkoły

Wypełniamy wniosek i zanosimy do sekretariatu

Czekamy na wnioski
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Najważniejsze terminy
23 marca – 27 marca   składanie wniosków

31 marca godz. 13 sprawdzian predyspozycji 
językowych,

6 kwietnia godz. 12 lista uczniów 
z pozytywnym wynikiem,

26 czerwca – 29 czerwca świadectwa ukończenia 
klasy 6,

1 lipca godz. 10 lista kandydatów 
zakwalifikowanych,

1 – 2 lipca    potwierdzenie woli, 
UWAGA!

6 lipca godz. 10 LISTA PRZYJĘTYCH
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Będzie się działo
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Egzamin ósmoklasisty
język polski, matematyka i język obcy, jeden przedmiot wiodący 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

 wynik egzaminu ósmoklasisty,

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 
matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka 
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych,

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym 
wolontariat,

 oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób 
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub z danego przedmiotu 
objętego egzaminem ósmoklasisty.



Najczęściej zadawane pytania dyrektorowi Siódemki

1. Czy będą darmowe podręczniki?
2. Czy może być inny język obcy?
3. Czy uczniowie klas siódmych mogą korzystać z biblioteki?
4. Czy uczniowie mogą mieć dostęp do e-dziennika?
5. Czy klasy dwujęzyczne oznaczają dodatkowy język obcy?
6. Czy w klasie siódmej może być podział na grupy językowe?
7. Czy jest bardzo ciężko w klasie 7?
8. Czy niektórzy uczniowie będą musieli zmienić szkołę?
9. Czy nowy obwód nie obowiązuje uczniów przed klasą siódmą?
10. Co z klasą ogólną?
11. Co, jeśli moje dziecko chce rezygnować ze sportu i być w klasie 

sportowej?

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Erazma z Rotterdamu

w Poznaniu
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Inne możliwości

Prośba o wiarę w możliwości dzieci.

Prośba o zaufanie.

Prośba o rozmowę.


