SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS SIÓDMYCH DWUJĘZYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W KRAKOWIE
§ 1.
1. Informacje ogólne.
1) Uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 33 w Krakowie przyjmowani
są do klasy dwujęzycznej w pierwszej kolejności.
2) Pozostali kandydaci są przyjmowani do klasy siódmej dwujęzycznej w miarę
wolnych miejsc.
2. Terminy rekrutacji są zgodne z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie i podawane po jej ogłoszeniu.
3. Lista kandydatów zakwalifikowanych jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
4. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie
przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, należy
złożyć w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły
podstawowej.
5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie szkoły.
6. W przypadku braku potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia, na zwolnione miejsca przyjmowani są uczniowie,
których rodzice złożą wniosek o zakwalifikowanie dziecka w postępowaniu
uzupełniającym.
§ 2.
1. W Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie umożliwia się kształcenie w następujących
klasach siódmych dwujęzycznych:
1) dwujęzycznej z językiem hiszpańskim,
2) dwujęzycznej z językiem angielskim,
§ 3.
1. Kwalifikacja uczniów do poszczególnych klas odbywa się według malejącej liczby
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o zakwalifikowanie do klasy dwujęzycznej
jest zdanie testu predyspozycji językowych.

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas dwujęzycznych wynosi 100, w tym:
1) 50 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za test predyspozycji
językowych,
2) 36 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki
i języka obcego – obowiązkowego, przy czym stopnie są przeliczane na punkty
w następujący sposób:
a) celujący – 12 pkt.
b) bardzo dobry – 10 pkt.
c) dobry – 6 pkt.
d) dostateczny – 3 pkt.
e) dopuszczający – 1pkt.
3) 14 pkt. – liczba punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej, przy czym:
a) za świadectwo z wyróżnieniem – 6 pkt.,
b) za inne osiągnięcia – 8 pkt.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów kwalifikacja
odbywa się na podstawie dodatkowych kryteriów:
1) kandydat z rodziny wielodzietnej,
2) kandydat niepełnosprawny,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) kandydat posiadający niepełnosprawne rodzeństwo,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
8) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do SP 33.
5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności.
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