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Podstawa prawna 
• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). /Zmiany w zakresie 

funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych/ 
• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 60). 
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r.  w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).  
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).  
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.).  
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Co to jest oddział dwujęzyczny? 
• Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział 

szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch 
językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym 
drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w 
dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 4. pkt 4 
 

• Odziały dwujęzyczne można tworzyć: 
– od klasy VII – szkoły podstawowej, 
– od klasy I – szkoły ponadpodstawowej. 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 25 ust. 1-5 
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Jakie przedmioty mogą być nauczane 
dwujęzycznie? 
 Dwa zajęcia edukacyjne, w tym co najmniej jedne obejmujące następujące 

przedmioty: 
 biologia,  
 chemia,  
 fizyka,  
matematyka, 
 część geografii odnosząca się do geografii ogólnej,  
 część historii odnosząca się do historii powszechnej. 

TAK: WF + biologia 
NIE: WF + plastyka 
 Wyjątkiem są zajęcia obejmujące język polski, część historii dotyczącą 

historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski. 
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Szkoła dwujęzyczna a szkoła z oddziałami 
dwujęzycznymi 

Wszystkie przedmioty 
nauczane są w języku 

obcym  
Szkoła dwujęzyczna 

Co najmniej dwa 
przedmioty nauczane 

są w języku obcym  

Szkoła z oddziałami 
dwujęzycznymi 
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Kwalifikacje nauczycieli pracujących w 
oddziałach dwujęzycznych 
Nauczanie dwujęzyczne realizuje:  
• nauczyciel przedmiotu, który posługuje się 

językiem obcym na poziomie co najmniej B2 
(udokumentowanym wymaganym certyfikatem) 

lub  
• nauczyciel języka obcego, który uzyskał 

dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
niejęzykowego. 
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Korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego 

• Uczniowie uczą się efektywniej – często osiągają 
wyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych; 

• szkoła ma korzystne zaplecze do tworzenia projektów 
międzynarodowych i wymian uczniowskich; 

• większa możliwość znalezienia pracy dla nauczycieli z 
szerokimi kwalifikacjami; 

• ciągłe podnoszenie jakości pracy nauczycieli (szkoły) 
poprzez udział w szkoleniach zagranicznych (szeroka 
oferta); 

• większy prestiż i konkurencyjność szkoły; 
• lepsze perspektywy zawodowe i życiowe uczniów.  
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Klasa wstępna 
• Klasa wstępna – dodatkowy rok nauki języka 

obcego –  18 godzin nauki języka obcego oraz 2 
godziny języka polskiego, matematyki, 3 godziny 
wychowania fizycznego, 1 godzina zajęć  
z wychowawcą.  

• Klasa wstępna może być tworzona od roku 
szkolnego 2019/2020 w szkołach 
ponadpodstawowych – nauka wydłuża się do 5 
lat (liceum ogólnokształcące) lub 6 lat 
(technikum). 
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Wsparcie przewidziane w ramach projektu 
„Nauczanie dwujęzyczne” 
• Konferencja poświęcona zintegrowanemu nauczaniu 

przedmiotowo-językowemu oraz procedurze tworzenia 
oddziałów dwujęzycznych. 

• Seminarium dla dyrektorów szkół i przedstawicieli JST. 
• Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności (cykl warsztatów  

i seminariów dla nauczycieli zainteresowanych 
zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo-
językowym). 

• Wizyty studyjne dla przedstawicieli JST, dyrektorów 
szkół oraz nauczycieli. 
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Oferta dla nauczycieli w zakresie doskonalenia języka 
obcego 
Język angielski 
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania 

języka obcego w okresie wczesnoszkolnym 
• Kurs doskonalący – poziom B2 
• Kurs doskonalący – poziom B1 
• Kurs doskonalący – poziom A2 
• Kurs doskonalący – poziom A1+ 
Język niemiecki 
ŚCDN jest Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego 
– możliwość uzyskania certyfikatu na poziomie B2. 
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Działania priorytetowe ŚCDN  
w roku szkolnym 2017/2018 

• Projekt Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej 
• Projekt Dziecięca Piłka Ręczna – druga edycja 
• Projekt Akademia Obywatelska 1918 – inicjatywy 

lokalne poświęcone obchodom setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 

• Projekt „Od przemocy do pomocy” 
• Wojewódzkie Zadania Edukacyjne 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
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Dziękujemy za uwagę. 
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