
DROGI UCZNIU, RODZICU! 

NABÓR DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM  

DO II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU 

1. Co to znaczy oddział dwujęzyczny? 

Najprościej mówiąc oddział dwujęzyczny z językiem angielskim to taki, w którym: 

 odbywa się intensywna nauka języka angielskiego (co najmniej 6 godz. tygodniowo), 

 co najmniej dwa zajęcia edukacyjne są prowadzone dwujęzycznie. 

2. Jakie przedmioty będą uczone dwujęzycznie w naszej szkole? 

 Część historii odnosząca się do historii powszechnej 

 Informatyka  

 

3. Jakiego poziomu biegłości językowej oczekuje się od kandydata do klasy 

dwujęzycznej? 

 Kandydat oddziału dwujęzycznego NIE MUSI posiadać kompetencji językowych na 

poziomie zaawansowanym.  

 Od kandydatów oczekuje się opanowania języka co najmniej na poziomie podstawowym.  

 Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest zdobycie minimum 30% ogólnego 

wyniku.  

4. Dla kogo jest oddział dwujęzyczny? Czy trudno będzie dostać się do takiej klasy? 

Dla każdego, kto potrafi porozumieć się w języku angielskim w podstawowych sytuacjach i jest 

gotowy na intensywną naukę zarówno języka angielskiego, jak i przedmiotów realizowanych 

w zakresie rozszerzonym w wybranym przez siebie profilu.  

5. Obawy czy poradzą sobie nasze dzieci? 

1. Nie ma powodu do obaw. 

2. To, że wprowadzamy nauczanie dwujęzyczne nie oznacza, że stajemy się szkołą 

z wykładowym językiem angielskim. 

3. Tak jak do tej pory będziemy solidnie przygotowywać uczniów do polskiej matury. 

4. Nauczanie dwujęzyczne będzie dodatkową możliwością rozwoju . 

5. Będzie prowadzone w możliwie przystępny sposób.  

 

 

 

 



JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO 

W II LO Z ODDZIALAMI  DWUJĘZYCZNYMI W SIERADZU? 

1. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie za pomocą powiatowego 

systemu naboru. 

2. Termin składania wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego:  

11 maja 2020 do 20 maja 2020 godz. 15.00 

3. Kandydaci (uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej)  do klas 

dwujęzycznych muszą obowiązkowo przystąpić i uzyskać pozytywny wynik 

(30%)  ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni do 20 maja 2020 r.  

złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu.  

(Deklarację można pobrać ze strony szkoły) 

Wypełnioną deklarację można wysłać: 

 e-mail na adres: sieradzlo2@poczta.onet.pl, 

 na adres szkoły: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. S. Żeromskiego, 
 98-00 Sieradz, ul. Żeromskiego 8 

 lub złożyć w sekretariacie szkoły.  
 

4. Laureaci konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty są zwolnieni 

z tego sprawdzianu. 

5. Do kogo kierować dalsze pytania? 

Do dyrektora,  wicedyrektora i sekretarza szkoły 

tel. 43 8223009, 43 8224287 

 

Uwaga!!! Wszystkie terminy zostaną podane na stronie szkoły 

www.zeromski.edu.pl po ogłoszeniu nowego harmonogramu rekrutacji  

I termin 

??? 
 

II termin 

??? 
Dla uczniów, którzy nie przystąpili do 

sprawdzianu  w I terminie 

 

 

 

 

SPRAWDZIAN TRWA 60 MINUT 

 FORMA TESTU 

JEST OCENIANY W SKALI OD  0 DO 50 punktów 

mailto:sieradzlo2@poczta.onet.pl

