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ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY – 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, z wyjątkiem zajęć obejmujących 
język polski, część historii dotyczącą historii Polski  

i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co 
najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane 

spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, 
fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii 
ogólnej, część historii odnoszącą się do historii 

powszechnej lub matematykę. 
 

Status prawny oddziału dwujęzycznego i szkoły dwujęzycznej 

Art. 4 pkt 4 i pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 oraz poz. 
949) 

 
SZKOŁA DWUJĘZYCZNA  

– szkoła, w której wszystkie 
oddziały są oddziałami 

dwujęzycznymi. 
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Przedmioty, które mogą być nauczane dwujęzycznie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Co najmniej dwa 

przedmioty nauczane są w 
dwóch językach: 

języku polskim i języku 
obcym 

 

 
W tym co najmniej 
jeden przedmiot  
(obowiązkowy) 
wybrany spośród 
następujących 
przedmiotów: 

 

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

 

 Z WYJĄTKIEM 
zajęć obejmujących 
język polski, część 
historii dotyczącą 

historii Polski  
i część geografii 

dotyczącą geografii 
Polski. 

Przedmiot drugi dowolny 
objęty ramowym planem 
nauczania.  

 
Przykłady 

TAK: WF + biologia 
TAK: informatyka + matematyka 
 
NIE: WF + plastyka 
NIE: WF + muzyka 
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Nowe możliwości kształcenia w zakresie nauczania 
dwujęzycznego od roku szkolnego 2017/2018 

 Od roku szkolnego 2017/2018 – oddziały dwujęzyczne tworzy się 
począwszy od klasy VII szkoły podstawowej. 

(art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949). 
 

 W szkołach ponadpodstawowych oddziały dwujęzyczne można tworzyć 
od klasy I. 

 

 Od roku szkolnego 2019/2020 r. mogą być tworzone klasy wstępne  
w szkołach ponadpodstawowych, w których funkcjonują oddziały 
dwujęzyczne: w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach 
ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych  
i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży. 

(art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz poz. 949). 
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Klasa wstępna od roku szkolnego 2019/2020 

• W klasach wstępnych uczniowie przygotują się do kontynuowania nauki  
w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach. Po ukończeniu klasy 
wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuował naukę  
w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której uczęszczał do klasy 
wstępnej. 

• Klasa wstępna to dodatkowy rok nauki języka obcego – nauka wydłuża się 
do 5 lat (w liceum ogólnokształcącym) lub 6 lat (w technikum). 

• Tygodniowy wymiar godzin w klasie wstępnej: 18 godzin nauki języka 
obcego będącego drugim językiem nauczania oraz 2 godziny języka 
polskiego, 2 godziny matematyki, 3 godziny wychowania fizycznego,  
1 godzina zajęć z wychowawcą.  
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Nowe możliwości kształcenia w zakresie nauczania 
dwujęzycznego od roku szkolnego 2017/2018 

Uproszczona procedura 
 

• Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oddziału specjalnego, integracyjnego, 
dwujęzycznego, sportowego, mistrzostwa sportowego oraz oddziału przysposabiającego do pracy nie 
stanowi przekształcenia szkoły, o którym mowa w art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe.  

        (§ 1 ust. 11 rozporządzenia 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)  
 

• Nazwa:  
         1) szkoły: specjalnej, integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego i szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej zawiera użyte w odpowiednim rodzaju określenie: „Specjalna”, „Integracyjna”, 
„Sportowa”, „Mistrzostwa Sportowego” i „Dwujęzyczna”;  

        2) szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, szkoły ogólnodostępnej z oddziałami 
specjalnymi, integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi oraz mistrzostwa sportowego może 
zawierać użyte w odpowiednim rodzaju określenie: „z Oddziałami Przedszkolnymi”, „z Oddziałami 
Specjalnymi”, „z Oddziałami Integracyjnymi”, „z Oddziałami Dwujęzycznymi”, „z Oddziałami 
Sportowymi” i „z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego”. 

        (§ 1. ust. 3 rozporządzenia 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)  
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Tworzenie oddziałów dwujęzycznych 

Szkoła 

Organ 
prowadzący 

Kuratorium 
oświaty 
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych. 
Krok 1 
Zadania dyrektora szkoły: 
 
 Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym                                 Analiza warunków kadrowych i lokalowych. 
 tworzenia i funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych  
 oraz założeniami nauczania dwujęzycznego. 
 

 
 

 
 

 
Najpierw spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji nauczycieli do nauczania w oddziałach  
dwujęzycznych, a  dopiero potem podjęcie rozmów z organem prowadzącym. 
(Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1  sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  
wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). 
 
Analiza bazy szkoły – większa liczba godzin realizowanych tygodniowo w oddziałach dwujęzycznych  
(czy warunki nauki będą spełniały oczekiwane standardy nauczania). 

 

www.pixaby.com 
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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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Kwalifikacje nauczycieli pracujących w oddziałach 
dwujęzycznych 

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

 
§ 13. Kwalifikacje do nauczania w szkołach dwujęzycznych lub oddziałach dwujęzycznych w szkołach  
ogólnodostępnych przedmiotów innych niż języki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym  
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie  
szkoły, określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a w zakresie znajomości języka, w którym naucza lub prowadzi  
zajęcia:  
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności 

danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, lub 
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:  
a) na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub  
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej, lub  
3) ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, lub  
4) ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego, lub  
5) legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym,  
    o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.  
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Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języków 
obcych  

 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (poz. 1575)  
 

1. Podstawowa znajomość języka:  
1) język angielski:  
a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First – ocena A, B lub C, Cambridge  
    Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),  
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0–6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej  
     Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,  
c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej,  
     certyfikowanej przez British Council,  
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):  
     – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,  
     – wersja CBT (komputerowa) – minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z  
        egzaminu ustnego (TSE),  
     – wersja PBT (tradycyjna) – minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z  
     egzaminu ustnego (TSE),  
e) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2  
     funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds  
     Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City &  
      Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Communicator”,  
f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International –  
    ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel  
g) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59–75 pkt, Pearson Edexcel,  
h) JETSET Level 5 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),  
i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2;  
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Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania 
języków obcych cd. 
2) język niemiecki:  
a)Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut, 
b) ÖSD Zertifikat B2, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom  
    Deutsch (ÖSD) – poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,  
c) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch B2;  
3) język francuski:  
a) Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF B2, Centre international d’etudes pédagogiques (CIEP),  
b) Diplôme de Langue Française DL B2, Alliance française (AF),  
c) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Français B2;  
4) język włoski:  
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,  
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,  
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri,  
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Italiano B2;  
5) język hiszpański:  
a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,  
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,  
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes,  
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Español B2.  
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych.  
Krok 2 
 
 Wstępne rozmowy / konsultacje dyrektora z organem prowadzącym szkołę  
 o możliwości utworzenia oddziałów dwujęzycznych w celu zabezpieczenia  
 środków finansowych niezbędnych do ich funkcjonowania.  

 
 
• Uproszczona procedura: utworzenie oddziału dwujęzycznego nie oznacza przekształcenia szkoły; nie musi 

być zmiany nazwy szkoły z oddziałami dwujęzycznymi. 
• Wystarczy uzgodnienie między dyrektorem szkoły i organem prowadzącym. 
• Formalnym dokumentem, z którego wynika, że w danej szkole podstawowej tworzy się oddział 

dwujęzyczny jest arkusz organizacji szkoły, o którym mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, który jest opracowywany przez 
dyrektora szkoły i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę. Nie oznacza to jednak, że dany organ 
prowadzący przed złożeniem przez dyrektorów szkół arkuszy organizacyjnych nie może z nimi 
przeprowadzać konsultacji/uzgodnień. Jednak ich formę ustala dany organ prowadzący.  

www.pixaby.com 
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych. 
Krok 3 

• Po otrzymaniu zgody organu prowadzącego – dyrektor szkoły dokonuje 
zmian w statucie szkoły.  

       Najpóźniej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

Statut szkoły musi określać organizację oddziałów dwujęzycznych i klas wstępnych,  
z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach (z określeniem,  
w jakim języku obcym, obok języka ojczystego, jest prowadzone nauczanie w szkole) 
oraz zasad postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.  
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych. 
Krok 4 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły do końca lutego: 
1. opracowuje regulamin postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych  

z terminarzem, zasadami rekrutacji, kryteriami rekrutacji oraz  
2. podaje do publicznej wiadomości informację o języku obcym, który jest językiem nauczania albo 

drugim językiem nauczania w danej szkole, oddziale lub klasie, dwujęzycznych.  
 
Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.  
 
art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59 oraz poz. 949) 
1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia 
tej szkoły, który:  
1) otrzymał promocję do klasy VII;  
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach 
ustalonych przez radę pedagogiczną.  

 
 

www.pixaby.com 

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego  i uzupełniającego 
do oddziałów dwujęzycznych i klas wstępnych.. 
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych. 
Krok 4 
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy m.in. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie  
 sprawdzianu predyspozycji językowych oraz  
 sprawdzianu kompetencji językowych. 
Sprawdzian predyspozycji językowych – przy naborze do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole  
podstawowej i do klasy wstępnej, 
sprawdzian kompetencji językowych – przy naborze do szkół ponadpodstawowych 
– na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną (zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo oświatowe). 
 
 
Nie mogą mieć charakteru sprawdzianu szkolnego. 
Powinny zawierać zadania badające bogactwo słownictwa, praktyczną  znajomość skomplikowanych reguł  
gramatycznych, wyczucie językowe, stylistyczne oraz znajomość norm poprawnej polszczyzny. 
Przykładowe sprawdziany 
Sprawdzian 1 
Sprawdzian 2 
Sprawdzian 3 

 
 www.pixaby.com 

http://www.1lo.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2015/03/TEST-PREDYSPOZYCJI-DO-XII-GIMNAZJUM.pdf
https://lobrzozow.edupage.org/files/przyklad_2.pdf
https://lobrzozow.edupage.org/files/przyklad_2.pdf
https://lobrzozow.edupage.org/files/przyklad_2.pdf
http://gim15.szkoly.lodz.pl/nabor/Przyk%C5%82adowy+test+predyspozycji+j%C4%99zykowych.pdf
http://gim15.szkoly.lodz.pl/nabor/Przyk%C5%82adowy+test+predyspozycji+j%C4%99zykowych.pdf
http://gim15.szkoly.lodz.pl/nabor/Przyk%C5%82adowy+test+predyspozycji+j%C4%99zykowych.pdf
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych. 
Krok 5 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Podstawą do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć jest ramowy plan nauczania. 
• Arkusz organizacji szkoły  opracowuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych. 
• Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny.  
• Terminy opiniowania i zatwierdzania zmian wprowadzonych w arkuszach organizacyjnych do 30 września 

i po 30 września.  
• Na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły dyrektor może zwrócić się do organu prowadzącego  

o zwiększenie liczby godzin języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
do 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.  

• Obowiązkowy podział na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących 
więcej niż 24 uczniów.  
 

 

Przygotowanie arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem tygodniowego 
rozkładu zajęć dla poszczególnych oddziałów, w tym godzin zajęć prowadzonych 
w grupach, i przekazanie organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.  
Kwiecień 2018 
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Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych. 
Krok 6 

 
• Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  
i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 
organizację zajęć edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej. Sierpień 2018  

• Dyrektor szkoły dokonuje przydziału zajęć edukacyjnych  
i innych zadań nauczycielom.  
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Rozpoczęcie procedury 

• Uruchomienie oddziałów dwujęzycznych od roku 
szkolnego 2018/2019 – działania należy rozpocząć  
w tym roku kalendarzowym! 

 

www.pixaby.com 
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Dziękuję za uwagę! 
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