
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego uczniów 

Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z oddziałami dwujęzycznymi nr 9 

w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach 

do Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum 

w Löcknitz 

 

Podstawa prawna: 
 

Niniejszy Regulamin został ustalony na podstawie Porozumienia dotyczącego 

nadgranicznego projektu szkolnego „Szkoła Europejska Niemiecko – Polskie Gimnazjum 

Löcknitz” podpisanego pomiędzy Ministerstwem Oświaty, Nauki i Kultury Kraju 

Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie, Powiatem Uecker – Randow oraz 

Powiatem Polickim w dniu 9 maja 2005r. 

 

§1 

 

• Uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z oddziałami 

dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz 

kandydaci nie będący uczniami Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z 

oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 

Policach mogą kontynuować naukę w Szkole Europejskiej Niemiecko – Polskim 

Gimnazjum w Löcknitz, zwanym dalej EDPG Löcknitz po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

• Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dla uczniów klasy szóstej, klasy 

siódmej oraz klasy ósmej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z oddziałami 

dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz 

kandydatów nie będących uczniami Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z 

oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 

Policach. 

§2 

 

• Nad prawidłowym przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego umożliwiającego 

kontynuowanie nauki w EDPG Löcknitz czuwa komisja powołana przez dyrektora 

Zespołu Szkół. 

• W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, 

nauczyciele uczący języka niemieckiego w danej klasie lub/ i grupie językowej, 

których to postępowanie dotyczy. 

• Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie niżej wymienionych 

kryteriów: 

• wyniku egzaminu językowego 

 

(max. ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 100) 

 

•  punktów zdobytych za oceny z języka niemieckiego, angielskiego, matematyki w 

bieżącym roku szkolnym według przelicznika : 
 

 

 

 

 

 
 



lp. ocena liczba 

punktów 
1. celujący 10 

2. bardzo dobry 8 

3. dobry 6 
 

(max. ilość punktów możliwych do zdobycia za oceny z ww. zajęć edukacyjnych 

wynosi 30) 
 

 

Zastrzega się, aby oceny z ww. zajęć edukacyjnych nie były niższe niż ocena dobry. 

Ponadto wymaga się, aby oceny z pozostałych zajęć edukacyjnych w bieżącym roku 

szkolnym nie były niższe niż ocena dostateczny. 

 

• punktów zdobytych za ocenę z zachowania w bieżącym roku szkolnym według 

przelicznika : 

 

lp. ocena liczba 

punktów 
1. wzorowa 10 

2. bardzo dobra 8 

3. dobra 6 

 

(max. ilość punktów możliwych do zdobycia za ocenę z zachowania wynosi 10) 

 

Zastrzega się, że uczeń lub/i uczestnik kursu może przystąpić do postępowania 

kwalifikacyjnego jeżeli w bieżącym roku szkolnym uzyskał co najmniej ocenę 

dobra z zachowania. 

 

• punktów zdobytych za status ucznia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 

Sportowego z oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w  Policach   

lp. status liczba 

punktów 
1. uczeń SP nr 9 10 

 

(max. ilość punktów możliwych do zdobycia za posiadany status wynosi 10) 



Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu 

kwalifikacyjnym wynosi 150 punktów. 

Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest zdobycie 60% z 

części pisemnej egzaminu. 

Jeśli żaden zdający nie zdobędzie 60 % z części pisemnej, wtedy do części ustnej 

mogą przystąpić wszyscy chętni. 

 

Egzamin jest zdany, jeśli uczeń w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał 

70% wszystkich możliwych punktów do zdobycia t.j. 105 pkt. 

W przypadku wolnych miejsc, kiedy zdający nie uzyskali ww. wyniku, za zgodą 

dyrektora EDPG Löcknitz, prawo do kontynuowania nauki w EDPG Löcknitz 

uzyskują zdający z kolejno najlepszymi wynikami uzyskanymi w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

• Szczegółowe zasady oceniania egzaminu językowego dla poszczególnych grup 

uczniów wymienionych w pkt. 5 podpunkt a) określone są w załączniku 1. 

• Zakres materiału i terminy egzaminu językowego do EDPG Löcknitz zostaną 

udostępnione na stronie szkoły www. zspolice.pl. Egzamin językowy odbywa się w 

następujących terminach: 

• dla uczniów klas szóstych będącymi uczniami Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 

Sportowego z oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach oraz dla oraz kandydatów nie będącymi uczniami Szkoły 

Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w 

Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – drugiej połowie maja 

bieżącego roku szkolnego; 

• dla  uczniów  klas   siódmych   Szkoły   Podstawowej   Mistrzostwa   Sportowego 

z oddziałami dwujęzycznymi nr 9 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach – druga połowa maja bieżącego roku szkolnego; 

• dla  uczniów   klas   ósmych   Szkoły   Podstawowej   Mistrzostwa   Sportowego   

z oddziałami dwujęzycznymi nr 9  w  Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach – druga połowa maja bieżącego roku szkolnego. 

• Komisja, o której mowa w §2 pkt. 3 ustala grupę uczniów delegowanych do podjęcia 

nauki  w EDPG Löcknitz. Liczbę uczniów oddelegowanych do poszczególnych klas  

w bieżącym roku szkolnym ustala dyrektor EDPG Löcknitz i przekazuje do 

wiadomości dyrektorowi Zespołu Szkół w Policach najpóźniej w drugiej połowie maja 

bieżącego roku szkolnego. 

• Uczniów delegowanych dotyczą wszystkie prawa i obowiązki określone w statucie 

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Szkole Europejskiej 

Niemiecko – Polskim Gimnazjum (EDPG) Löcknitz. 

• Delegacja może być anulowana, jeżeli uczeń w sposób rażący naruszy regulaminy 

szkół. W zależności od stopnia przewinienia, uczeń kontynuuje naukę w Zespole 

Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach lub/i w innej placówce oświatowej. 

• Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do Szkoły Europejskiej Niemiecko – 

Polskiego Gimnazjum (EDPG) Löcknitz będzie miało miejsce: 

• dla kl. 6 w pierwszym tygodniu wakacji 

• dla kl. 7 i 8 w dn. zakończenia roku szkolnego 

http://www/

