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Pytanie 1. Jakie kompetencje musi posiadać nauczyciel przedmiotów zawodowych, aby móc uczyć      
w oddziale dwujęzycznym? 

Odpowiedź: Przedmioty zawodowe nie są objęte formalnym nauczaniem dwujęzycznym. Jeśli 
jednak nauczyciel zdecydowałby się wprowadzić elementy metody CLIL na lekcji (na przykład w 
formie innowacji pedagogicznej), może w pełni korzystać ze swoich dotychczasowych kompetencji 
jako nauczyciel zawodu. Zajęcia prowadzone metodą CLIL uzupełniane są ćwiczeniami, np. na 
wprowadzanie i utrwalanie słownictwa, pracę z tekstem obcojęzycznym. Nauczyciel może uzupełnić 
swój warsztat pracy o powyższe umiejętności. Zachęcamy do udziału w szkoleniach ŚCDN – Szkolne 
Inkubatory Dwujęzyczności, gdzie podobne kwestie będą poruszane. 
Pomocną może okazać się także publikacja: Moreau F., Opis kompetencji zawodowych nauczycieli 
przedmiotów niejęzykowych i języka obcego w sekcjach dwujęzycznych. CODN 2008. 
https://www.ore.edu.pl/jezyki-obce/4336-nauczanie-dwujezyczne 
Pytanie 2. W jaki sposób będzie oceniana wiedza z przedmiotów zawodowych i czy będą te 
przedmioty prowadzone w języku obcym? 

Odpowiedź: Zob. odpowiedź jak wyżej. 
Pytanie 3. Czy będzie oceniany element języka obcego podczas egzaminu zawodowego  
w technikum?  

Odpowiedź: Nauczaniem dwujęzycznym mogą być objęte przedmioty ogólne określone  
w ramowym planie nauczania dla technikum. W podstawie programowej kształcenia  
w zawodach jednym z przedmiotów zawodowych jest język obcy zawodowy. Egzamin zawodowy, 
który jest  formą oceny poziomu opanowania  przez zdającego wiadomości  
i umiejętności z zakresu  jednej kwalifikacji wyodrębnionej w  zawodzie, obejmuje również elementy 
języka obcego zawodowego.  
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1663). 
Pytanie 4. Jakie kwalifikacje muszą mieć nauczyciele uczący w oddziałach dwujęzycznych?  

Odpowiedź: Nauczanie dwujęzyczne realizuje: nauczyciel przedmiotu, który posługuje się 
językiem obcym na poziomie co najmniej B2, udokumentowanym wymaganym certyfikatem 
(załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), lub nauczyciel 
języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego. 
Pytanie 5. Jakie techniki stosowane są na zajęciach? 

Odpowiedź: Metodami wspierającymi opanowanie treści przedmiotu w języku obcym mogą być 
wszystkie te, które pomogą nauczyć się i utrwalić słownictwo, strategie rozumienia tekstu w języku 
obcym, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej na dany temat. Nauczyciel 
przedmiotu powinien zadbać o stosowanie słownictwa typowego dla danej dziedziny wiedzy (np. 
korzystając z podręczników/materiałów przygotowywanych dla uczniów kraju danego języka). 
Pytanie 6. Czy uczniowie mają wcześniej podaną treść zajęć w języku obcym?  

Odpowiedź: Nauczyciel może przedstawić uczniom, na przykład na początku semestru, treści 
zajęć, które będą prowadzone w języku obcym. 
Pytanie 7. Jak rozwiązać problem braku nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje?  

Odpowiedź: W planie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na dany rok szkolny należy 
zaplanować kształcenie językowe nauczyciela przedmiotu (np. w ramach studiów podyplomowych). 
Polecamy ofertę Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: kursy doskonalące dla 
nauczycieli w zakresie doskonalenia języka angielskiego A1+, A2+, B1, B2 oraz kurs kwalifikacyjny z 
zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym. ŚCDN jest Centrum 

https://www.ore.edu.pl/jezyki-obce/4336-nauczanie-dwujezyczne
http://www.scdn.pl/images/stories/prawo_osw/akty_2017/D20170860-c1.pdf
http://www.scdn.pl/images/stories/prawo_osw/akty_2017/D20170860-c1.pdf
http://www.scdn.pl/images/stories/prawo_osw/akty_2017/nowe/D20171663Egzamin%20kwlaifiakcje%20w%20zawodzie.pdf
http://www.scdn.pl/images/stories/prawo_osw/akty_2017/nowe/D20171663Egzamin%20kwlaifiakcje%20w%20zawodzie.pdf
http://www.scdn.pl/images/stories/prawo_osw/akty_2017/nowe/D20171663Egzamin%20kwlaifiakcje%20w%20zawodzie.pdf
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Egzaminacyjnym Instytutu Goethego, w którym można uzyskać certyfikat z języka niemieckiego na 
poziomie B2. 
Pytanie 8. Ile konkretnie zarobi na tym ubogi nauczyciel, biorąc pod uwagę kolosalny nakład pracy, 
jaki musi włożyć w przygotowanie takiego kursu?  

Odpowiedź: Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w szkołach, w których zajęcia są 
prowadzone dwujęzycznie oraz nauczyciele danego języka obcego prowadzący zajęcia dydaktyczne w 
oddziałach dwujęzycznych otrzymują dodatek za pracę w trudnych warunkach zgodnie z przepisami 
rozporządzenia 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.; ost. zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 630). Wysokość stawek 
dodatków określa organ prowadzący szkołę. 
Pytanie 9. Co zrobić z nauczycielami niewykwalifikowanymi językowo?  

Odpowiedź: W planie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na dany rok szkolny należy 
zaplanować kształcenie językowe nauczyciela przedmiotu. 
Pytanie 10. Jaką pomoc mogą uzyskać nauczyciele piszący program do klas dwujęzycznych? Z jakich 
materiałów mogliby skorzystać? Z jakich podręczników? Jak dostosować materiał do podstawy 
programowej? 

Odpowiedź: Programy opracowane przez nauczycieli różnych przedmiotów dostępne są na 
stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/jezyki-obce/4337-programy-nauczania-
dla-oddzialow-dwujezycznych. 
Na stronach ORE znajdują się również gotowe scenariusze lekcji z wybranych przedmiotów, na różne 
poziomy nauczania. Ze względu na specyfikę pracy w oddziałach dwujęzycznych nauczyciel musi sam 
tworzyć wiele materiałów. Pomocne mogą okazać się podręczniki przygotowywane dla uczniów 
niemieckich lub angielskich w wersji elektronicznej, zasoby internetowe (w tym kanały YouTube). 
Przy wyborze treści i przygotowywaniu materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność z 
wymaganiami polskiej podstawy programowej.  
Pytanie 11. W jaki sposób rozpocząć tworzenie materiałów do nauczania historii w języku 
niemieckim? 

Odpowiedź: Z doświadczeń nauczycieli historii pracujących w oddziałach dwujęzycznych wynika, 
że najpierw należy zacząć od wyboru treści. Kryterium może być znajomość przez uczniów tematu lub 
jego trudność (np. można pominąć tematy, które nauczyciele historii uważają za trudne i mało znane 
dla uczniów). Kolejnym krokiem jest wybór materiału ikonograficznego, tekstu itd. Na tej podstawie 
można przygotować słownictwo do pracy z uczniami, karty pracy, zadania edukacyjne. Bardzo 
pomocne są podręczniki w wydaniu elektronicznym (bezpłatny dostęp do podręcznika historii 
udostępnia Instytut Goethego w Krakowie). 
Pytanie 12. Czy w szkole podstawowej może być prowadzonych kilka metod (tzn. oddziały 
dwujęzyczne od klas I szkoły podstawowej)?  

Odpowiedź: Oddziały dwujęzyczne mogą być tworzone od kl. 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), 
natomiast w przedszkolu, w kl. I–III oraz w kl. IV–VI może być realizowane nauczanie dwujęzyczne 
metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe). 
Pytanie 13. Jak nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach dwujęzycznych radzili sobie  
z wyrażeniami specjalistycznymi? 

Odpowiedź: Podczas pracy z wyrażeniami specjalistycznymi można z powodzeniem stosować 
techniki wprowadzania słownictwa ogólnego. Osobom, które pragnęłyby poszerzyć swoje 
kompetencje w tym zakresie polecamy warsztaty metodyczne organizowane przez ŚCDN. Informacji 
dostarcza także literatura metodyczna, na przykład: Jeremy Harmer, English Language Teaching. 
Pearson 2001 lub Gertraude Heyd, Deutsch lehren. Diesterweg 1997. 
 

https://www.ore.edu.pl/jezyki-obce/4337-programy-nauczania-dla-oddzialow-dwujezycznych
https://www.ore.edu.pl/jezyki-obce/4337-programy-nauczania-dla-oddzialow-dwujezycznych
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Pytanie 14. Jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze podręcznika do przedmiotu w oddziale 
dwujęzycznym? Czy dobór środków językowych i stylistycznych w danym podręczniku miał wpływ 
na jego wybranie? 

Odpowiedź: Przy wyborze podręcznika przygotowanego na rynek zagraniczny nauczyciele, którzy 
pracują w oddziałach dwujęzycznych kierowali się najczęściej następującymi kryteriami: zgodność 
treści z polską podstawą programową (tak, aby można było wybrać z podręcznika jak najwięcej 
tematów możliwych do realizacji w polskiej szkole), stopień trudności językowej w zakresie 
słownictwa i gramatyki oraz dostępność podręcznika w wersji elektronicznej (łatwiej wtedy o 
modyfikowanie/ przystosowanie materiałów do celów lekcji). 
Pytanie 15. Czy organizowane są studia dla nauczycieli języków obcych przygotowujące do 
nauczania w oddziałach dwujęzycznych w szkole ponadpodstawowej? 

Odpowiedź: Jedną z propozycji są studia podyplomowe dla nauczycieli wszystkich etapów 
edukacyjnych posiadających pełne uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania 
przedmiotów niejęzykowych, zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w szkołach dwujęzycznych 
/ z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim jako językiem nauczania, organizowane przez 
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I lub 
II stopnia uprawniający do nauczania przedmiotu głównego niejęzykowego oraz legitymować się 
świadectwem znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
Pytanie 16. Czy nauczanie języka hiszpańskiego lub języka włoskiego po angielsku liczy się do 
utworzenia oddziałów dwujęzycznych?  

Odpowiedź: Nie, ponieważ nauczyciel języka obcego, aby mógł prowadzić zajęcia w oddziałach 
dwujęzycznych musi posiadać dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego 
(rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 
2017 poz. 1575). 
Pytanie 17. Jak wygląda matura w oddziałach dwujęzycznych? 

Odpowiedź: Uczniowie klas dwujęzycznych zdają taką samą maturę i w tym samym czasie, co 
uczniowie innych klas. Różnica polega na maturze z języka obcego i rozszerzonych przedmiotów 
nauczanych w języku obcym. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo 
przystępują do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego 
nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. 

Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego 
obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów 
dwujęzycznych. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej jako 
przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, może przystąpić do 
egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.  

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego na egzaminie maturalnym z matematyki, nauczanej w 
języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, 
rozwiązuje w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów zdających 
egzamin maturalny w języku polskim oraz może rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem 
nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku. Dodatkowe zadania 
egzaminacyjne obejmują wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
zakresu podstawowego.  

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, 
chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, 
zdawanych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązuje w języku polskim zadania egzaminacyjne 
przygotowane dla absolwentów zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz może rozwiązać 
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w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne 
przygotowane w tym języku. Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują wymagania określone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.  

Absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych muszą zadeklarować wolę zdawania zadań 
dodatkowych w języku obcym. Jeżeli mimo dokonanego wyboru, nie przystąpią do rozwiązania zadań 
dodatkowych, wywrze to negatywny wpływ na ich wynik z egzaminu maturalnego (zadania nie 
zostaną pominięte przy ocenie, lecz absolwent otrzyma za nie O%). 

Pytanie 18. Ilu minimum nauczycieli z uprawnieniami musi być w szkole, by otworzyć oddział 
dwujęzyczny? Czy wystarczy jeden nauczyciel z uprawnieniami do kilku przedmiotów i certyfikatem 
B2?  

Odpowiedź: Ponieważ w oddziale dwujęzycznym są nauczane co najmniej dwa przedmioty 
nauczane w języku polskim i w języku obcym, w szkole muszą być spełnione następujące warunki 
kadrowe: dwóch nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotów (jeden nauczyciel 
posiadający uprawnienia do nauczania jednego spośród następujących przedmiotów: biologia, 
chemia, fizyka, matematyka, geografia, historia i drugi nauczyciel posiadający uprawnienia do 
nauczania jednego spośród innych przedmiotów objętych ramowym planem nauczania), którzy 
posługują się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 (udokumentowanym wymaganym 
certyfikatem) lub dwóch nauczycieli języka obcego, który uzyskali dodatkowe kwalifikacje do 
nauczania przedmiotów niejęzykowych (jeden z nich posiada kwalifikacje do nauczania jednego 
spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, historia i drugi 
nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania jednego spośród innych przedmiotów objętych 
ramowym planem nauczania). 
Wystarczy również jeden nauczyciel z uprawnieniami do kilku przedmiotów i certyfikatem B2, ale 
musi posiadać uprawnienia do jednego spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, geografia, historia oraz uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu spośród innych 
przedmiotów objętych ramowym planem nauczania. Certyfikat B2 musi być zgodny z wymaganymi 
egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje do nauczania języka obcego, o których mowa w załączniku 
do rozporządzeni MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 207 
r. poz. 1575).  
 

Pytania przesłane e-mailowo 
Pytanie. Czy może powstać międzyoddziałowa grupa dwujęzyczna? Np. z dwóch klas (oddziałów) 
tworzymy grupę uczniów, którzy mają wspólnie angielski i historię, ewentualnie jeszcze technikę w 
języku angielskim?  

Odpowiedź: Aby mógł być utworzony oddział dwujęzyczny, szkoła musi podjąć działania w 
ramach określonej w przepisach prawa oświatowego procedury, z uwzględnieniem postępowania 
rekrutacyjnego i uzupełniającego. Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz poz. 949) 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.  

W oddziale dwujęzycznym w języku polskim i obcym (np. angielskim) muszą być nauczane co 
najmniej dwa przedmioty: 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, oraz drugi przedmiot dowolny – objęty 
ramowym planem nauczania. Przedmioty nauczania wskazane w pytaniu (historia i technika) mogą 
być nauczane dwujęzycznie: w języku polskim i np. języku angielskim. 
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Pytanie. Czy można oddziały dwujęzyczne tworzyć w technikum i od kiedy, oraz czy można 
stworzyć klasę z przedmiotem dwujęzycznym (językiem polskim i angielskim) z informatyki  
i geografii? 

Odpowiedź: W szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące i technika) oddziały 
dwujęzyczne można tworzyć od kl. I z uwzględnieniem postępowania rekrutacyjnego i 
uzupełniającego, od roku szkolnego 2018/2019. Rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego 
technikum (dla absolwentów gimnazjum) będzie trwała do roku 2019/2020. Na rok szkolny 
2019/2020 i późniejsze lata będzie już funkcjonowała rekrutacja do 5-letniego technikum (dla 
absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej).  

Przedmioty wskazane w pytaniu (informatyka i geografia) mogą być nauczane dwujęzycznie: w języku 
polskim i np. języku angielskim. 

Pytanie: Czy na maturze uczniowie muszą, czy tylko mogą zdawać przedmiot nauczany 
dwujęzycznie  (np. geografię) w języku angielskim? 

Odpowiedź: Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego może wybrać na egzaminie 
maturalnym przedmioty dodatkowe nauczane w języku obcym będącym drugim językiem nauczania 
(biologia, chemia, fizyka, geografia i historia), i rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne 
przygotowane w tym języku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że  w przypadku kiedy uczeń zgłosi 
deklarację rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych i nie przystąpi do rozwiązywania tych 
zadań, wówczas z dodatkowych zadań egzaminacyjnych otrzymuje wynik 0%. 

Pytanie: Czy można stworzyć odział dwujęzyczny z nauczanym tylko jednym przedmiotem po 
angielsku? 

Odpowiedź: W oddziale dwujęzycznym, zdefiniowanym w przepisach prawa oświatowego (art. 4 
pkt 4 ustawy Prawo oświatowe), w dwóch językach: polskim i obcym, prowadzone są co najmniej 
dwa przedmioty, w tym co najmniej jeden wybrany spośród przedmiotów obejmujących: biologię, 
chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do 
historii powszechnej lub matematykę. Drugi przedmiot jest dowolny, ale objęty ramowym planem 
nauczania. 
Pytanie. Jakie przedmioty mogą być nauczane dwujęzycznie? 

Odpowiedź: Dwujęzycznie, czyli w języku polskim i języku obcym, mogą być nauczane co najmniej 
dwa przedmioty, 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, oraz 
przedmiot drugi – dowolny objęty ramowym planem nauczania. 
Pytanie. Czy nauczyciel posiadający certyfikat znajomości języka na poziomie B2 może prowadzić 
takie zajęcia? 

Odpowiedź: Certyfikat na poziomie B2 z danego języka obcego musi być zgodny z wymaganymi 
egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje do nauczania języków obcych, wymienionymi w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie  
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). Dodatkowo 
nauczyciel oprócz wymaganego certyfikatu musi posiadać kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
niejęzykowego. 
Pytanie. Jakie załączniki powinien zawierać wniosek składany do organu prowadzącego, aby mogła 
zostać podjęta uchwała umożliwiająca tworzenie oddziałów dwujęzycznych? 

Odpowiedź: Od roku szkolnego 2017/2018 przepisy prawa oświatowego umożliwiają tworzenie 
oddziałów dwujęzycznych z zastosowaniem uproszczonej procedury, ponieważ utworzenie oddziału 
dwujęzycznego nie oznacza przekształcenia szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje rozmowy z organem 
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prowadzącym o zamiarze utworzenia oddziałów dwujęzycznych w celu zabezpieczenia przez organ 
prowadzący środków na prowadzenie tych oddziałów, w tym m.in. środków na dodatki dla 
nauczycieli prowadzących zajęcia w tych oddziałach za pracę w trudnych warunkach. Formę 
uzgodnień w tej sprawie ustala organ prowadzący. Formalnym dokumentem, z którego wynika, że w 
danej szkole tworzy się oddział dwujęzyczny jest arkusz organizacji szkoły, który jest opracowywany 
przez dyrektora szkoły i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę. 
Pytanie. Jakie dalsze kroki musi podjąć dyrektor po złożeniu wniosku do organu prowadzącego o 
utworzenie oddziałów dwujęzycznych? 

Odpowiedź: Po otrzymaniu zgody organu prowadzącego na uruchomienie oddziałów 
dwujęzycznych dyrektor szkoły podejmuje kolejne działania zgodnie z obowiązującymi terminami: 
dokonuje zmian w statucie szkoły, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do 
oddziałów dwujęzycznych, przygotowuje arkusz organizacyjny szkoły i przekazuje organowi 
prowadzącemu do zatwierdzenia, zwraca się do organu prowadzącego o ewentualne zwiększenie 
liczby godzin języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych do 3 godzin 
tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, ustala tygodniowy rozkład zajęć w oparciu 
o ramowy plan nauczania. 
Pytanie. Czy nauczyciele mogą sami stworzyć test predyspozycji językowych? Czy są jakieś gotowe 
testy? 

Odpowiedź: Sprawdzian predyspozycji językowych mogą opracować nauczyciele danej szkoły, 
ponieważ przepisy prawa oświatowego nie wskazują wprost, kto ma przygotować taki sprawdzian. W 
zapisach ustawy Prawo oświatowe dotyczących postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
dwujęzycznych wskazuje się jedynie, że sprawdzian predyspozycji językowych jest przeprowadzany 
na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Należy także pamiętać, że sprawdzian 
predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych nie może mieć charakteru 
sprawdzianu szkolnego. Sprawdzian predyspozycji językowych sprawdza nie wiedzę, ale umiejętności 
do uczenia się języków. 
Przykładowe sprawdziany można znaleźć na stronach internetowych szkół prowadzących oddziały 
dwujęzyczne. 
Pytanie. Czy możliwe jest przekształcenie całej klasy VI w dwujęzyczną klasę VII, bez procedury 
rekrutacyjnej (testu predyspozycji językowych etc.)? 

Odpowiedź: Nie, nie ma takiej możliwości. Procedura tworzenia oddziałów dwujęzycznych 
została opisana w przepisach prawa oświatowego. Jednym z warunków utworzenia oddziałów 
dwujęzycznych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do tych 
oddziałów. 
Pytanie. Jakie czynności podejmuje organ prowadzący po otrzymaniu wniosku od dyrektora szkoły? 

Odpowiedź: Organ prowadzący podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów dwujęzycznych w 
danej szkole. Pozytywna decyzja oznacza zabezpieczenie środków na ich prowadzenie.  
Do zadań organu prowadzącego należy także: opracowanie regulaminu przyznawania dodatków dla 
nauczycieli pracujących w oddziałach dwujęzycznych za pracę w trudnych warunkach; określenie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów do oddziałów dwujęzycznych oraz określenie kryteriów postępowania, 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz liczby punktów za poszczególne kryteria. Na tej 
podstawie dyrektor szkoły opracowuje regulamin rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i 
przeprowadza nabór do tych oddziałów. 
Organ prowadzący zatwierdza również arkusz organizacji szkoły i zmiany wprowadzone do 
zatwierdzonego arkusza.  
Pytanie. Czy anglista/ germanista/etc., który ukończył studia podyplomowe z przedmiotu (biologia, 
matematyka, fizyka etc.) może uczyć tego przedmiotu w klasie dwujęzycznej? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 poz. 1575). 
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Pytanie. Czy oddziały dwujęzyczne podlegają większej subwencji ze strony państwa, czy to organy 
prowadzące same organizują dodatkowe środki na ich działalność?  

Odpowiedź: Organy prowadzące w ramach subwencji oświatowej na dany rok budżetowy 
zabezpieczają środki na prowadzenie oddziałów dwujęzycznych (zgodnie z ustalonym algorytmem) 
oraz dodatki dla nauczycieli prowadzących zajęcia w tych oddziałach za pracę w trudnych warunkach. 
Pytanie. Czy w oddziałach dwujęzycznych obowiązuje podział na grupy? 

Odpowiedź: Nie ma wyodrębnionych przepisów dotyczących podziału na grupy w oddziałach 
dwujęzycznych. Do organizacji pracy w tych klasach stosuje się odpowiednio przepisy poniżej: 
W klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, 
technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy: 
1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia 
mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 
uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 
komputerowej; 
 2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 
uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 
więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości 
języka obcego nowożytnego; 
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 
laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.  
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 poz. 703). 

 
 

 


