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SZANOWNI RODZICE, UCZNIOWIE KLAS VI 
 

Podejmując działania innowacyjne na rzecz wzajemnego rozwoju Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego w Polkowicach promuje i rekomenduje program kształtowania 

kompetencji uczniów w zakresie wielojęzyczności.     

Oferta klasy dwujęzycznej  jest adresowana do uczniów zainteresowanych nauką 

języka angielskiego w zwiększonym wymiarze oraz posiadających predyspozycje                               

i uzdolnienia kierunkowe. 

Projekt jest innowacyjny w skali powiatu, gdyż w żadnej innej szkole na terenie 

powiatu polkowickiego, jak dotychczas, nie funkcjonują oddziały dwujęzyczne, ani też na 

terenie miasta Lubin. Najbliższa oferta nauczania dwujęzycznego jest dostępna w jednym  

z głogowskich liceów. Informacje te są o tyle istotne, że wskazują na dotychczasową 

niedostępność tego typu nauczania w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania 

zainteresowanych uczniów z Gminy Polkowice. Wraz z ofertą Szkoły Podstawowej nr 4, przy 

rekomendacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,  ta sytuacja 

ma szansę się zmienić. 

W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z założeniami KONCEPCJI 

KLASY DWUJĘZYCZNEJ z językiem angielskim zawartej w ofercie Szkoły Podstawowej 

nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Polkowicach na rok szkolny 2020/2021.      

 

 

Zainteresowanych rodziców i uczniów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu                            

i złożenia deklaracji przystąpienia do testów predyspozycji językowych dla kandydata do 

klasy VII w oddziale dwujęzycznym  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

Renata Czapczyńska tel. 603087782 lub 76 746 15 70  

Wiesław Ksenycz doradca metodyczny  

lub kontakt z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach  
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KLASA DWUJĘZYCZNA  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W POLKOWICACH 

w roku szkolnym 2020/2021 

KONCEPCJA  

                                                                                                 Opracowanie: Wiesław Ksenycz 

         Nauczanie dwujęzyczne jest  jednym z najnowocześniejszych systemów edukacyjnych, 

powszechnie stosowanych w Polsce od momentu wstąpienia naszego kraju do Unii 

Europejskiej. Jest ono również jednym ze sposobów podwyższenia poziomu znajomości 

języków zachodnioeuropejskich. Specjaliści w dziedzinie nauczania języków obcych 

powszechnie uważają, że „języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie on nam służył do 

przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko jego samego”. Z definicji określamy kogoś, że jest 

dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami. Nauczanie 

dwujęzyczne sprawia, że uczeń posługuje się językiem obcym w celu poznania  czegoś więcej 

niż tylko samego języka obcego. Korzyści z takiego systemu edukacyjnego zostały docenione  

przez wiele  szkół w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku, które z powodzeniem realizują 

nauczanie dwujęzyczne. Do tych korzyści można zaliczyć biegłe opanowanie języka obcego  

na koniec edukacji w szkole podstawowej jak również wszechstronny rozwój osobowości, 

naukę odpowiedzialności i otwartości wobec świata i ludzi, stosowanie języka obcego  

w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do poznawania wiedzy  

z innych przedmiotów (język specjalistyczny). To przygoda edukacyjna, która może być 

kontynuowana na poziomie liceum, a nawet może pozwolić w dalszej perspektywie na 

podejmowanie studiów w języku obcym w Polsce, w Europie  jak i w innych krajach. Nauka 

w klasie dwujęzycznej odbywa się w dwóch językach: języku ojczystym oraz języku obcym. 

       Biorąc pod uwagę wszelkie zalety tego bardzo nowoczesnego systemu edukacyjnego oraz 

potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu znajomości języków obcych w Gminie 

Polkowice czy wręcz w Powiecie Polkowickim, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Polkowicach umieszcza w swojej ofercie na rok szkolny 2020/2021 

klasę dwujęzyczną z językiem angielskim, zgodnie z Koncepcją Pracy Szkoły na lata 2018-

2023. Projekt jest innowacyjny w skali powiatu, gdyż w żadnym innym gimnazjum na terenie 

powiatu polkowickiego, jak dotychczas, nie funkcjonują oddziały dwujęzyczne, ani też na 

terenie miasta Lubin. Najbliższa oferta nauczania dwujęzycznego jest dostępna w jednym  

z głogowskich liceów. Informacje te są o tyle istotne, że wskazują na dotychczasową 

niedostępność tego typu nauczania w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania 

zainteresowanych uczniów z Gminy Polkowice. Wraz z ofertą Szkoły Podstawowej nr 4, przy 

rekomendacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,  ta sytuacja 

ma szansę się zmienić. 
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     Oferta klasy dwujęzycznej  jest adresowana do uczniów zainteresowanych nauką języka 

angielskiego w zwiększonym wymiarze oraz posiadających predyspozycje i uzdolnienia 

kierunkowe. W celu wyłonienia takich uczniów, zaplanowane jest postępowanie rekrutacyjne 

na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Postępowanie to obejmować będzie  test 

kompetencji językowych z języka angielskiego. Termin testu został ustalone na 20 marca 

2020. Rodzice uczniów zainteresowanych udziałem w planowanym teście powinni złożyć  

w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach pisemną 

deklarację przystąpienia uczniów do  testu sprawdzającego uzdolnienia językowe. 

   Oddział dwujęzyczny to klasa, w której uczniowie maja rozszerzoną liczbę godzin języka 

angielskiego (w roku szkolnym 2020/21 jest to 6 godzin tygodniowo), co pozwala  

im jednocześnie realizować elementy wybranych przedmiotów nie tylko po polsku, ale też po 

angielsku. Oprócz języka, uczniowie klasy dwujęzycznej poznają także elementy kultury, 

historii i geografii krajów anglojęzycznych zgodnie z założeniami i treściami „Programu 

nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, w sekcjach dwujęzycznych”.  

W siódmej klasie, oprócz przedmiotów nauczanych po polsku uczniowie realizują przede 

wszystkim rozszerzony program nauczania angielskiego. Zgodnie z kwalifikacjami  

nauczycieli, przedmioty, z których część materiału będzie nauczana po angielsku, to historia 

oraz biologia. W przyszłości nauczaniem dwujęzycznym objęte mogą zostać inne przedmioty 

wraz z pozyskiwaniem przez kolejnych nauczycieli dodatkowych kwalifikacji językowych 

lub przedmiotowych. 

    Nauczanie dwujęzyczne również wpisuje się w coroczne starania Szkoły Podstawowej nr 4                      

w Polkowicach o pozyskanie partnerów zagranicznych do realizacji projektów wymiany 

międzynarodowej w ramach programu Erasmus +.  Dzięki kontaktowi bezpośredniemu                        

z rówieśnikami z innych krajów uczniowie sprawdzą swoje umiejętności językowe                             

w naturalnych, autentycznych sytuacjach komunikacyjnych. Sprzyjać temu będą także 

planowane wyjazdy na warsztaty językowe Euroweek, wycieczki zagraniczne oraz wizyty 

rodzimych użytkowników języka angielskiego w szkole. Szkoła Podstawowa nr 4 jako 

instytucja zamierza w dalszym ciągu aplikować w kolejnych latach w ramach programu 

Erasmus+, akcja: „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”  o wyjazdy nauczycieli na kursy 

doskonalenia zawodowego za granicę: kursy metodyczne, kursy metodyczno-językowe oraz 

kursy językowe. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie jak najwyższej jakości 

nauczania w klasach dwujęzycznych. 

    

  


