
  

 

Regulamin rekrutacji uczniów na zajęcia języka niemieckiego w ramach programu 

DSDI 

 

1. Podstawą do udziału w rekrutacji na zajęcia jest podanie rodziców ucznia złożone 

 w wyznaczonym terminie. 

2. Podania złożone po wyznaczonym  terminie nie będą uwzględniane w rekrutacji. 

3. Postępowanie rekrutacyjne powadzone będzie przez komisję powołaną przez 

Dyrektora szkoły. 

4. Podstawą kwalifikacji ucznia do uczestnictwa w zajęciach będzie suma punktów 

uzyskanych za: 

1. średnią ocen  na koniec roku szkolnego 2018/2019, 

2. ocenę z jęz. angielskiego na koniec roku szkolnego 2018/2019, 

3. ocenę z zachowania  na koniec roku szkolnego 2018/2019. 

      5.Do grupy zostanie zakwalifikowanych 25 uczniów, którzy uzyskali w rekrutacji    

          najwyższą liczbę  punktów. 

6. O wynikach rekrutacji rodzice i uczniowie zostaną powiadomienie przez komunikator 

dziennika elektronicznego. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie informuje, że 

w roku szkolnym 2019/2020, dla uczniów klas V i VI istnieje możliwość dodatkowej nauki 

języka niemieckiego  w ramach programu językowego DSDI. 

 DSDI (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy) to intensywny 

program nauki języka niemieckiego od podstaw realizowany przez Niemiecką Centralę ds. 

Szkolnictwa za Granicą (ZFA). Nauka odbywa się w szkole, w grupach międzyoddziałowych. 

Po zakończeniu cyklu kształcenia  uczeń przystępuje do ustnego oraz pisemnego egzaminu 

organizowanego przez wyżej wymienioną Centralę. Pozytywnie zdany egzamin potwierdzony 

jest uzyskaniem certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie A2 (poziom podstawowy) lub 

B1 (Poziom średniozaawansowany). Udział w zajęciach, jak i sam egzamin jest bezpłatny, 

finansowany przez Urząd Miasta w Koszalinie. 

 Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczniowie posiadający certyfikat DSDI mogą 

kontynuować naukę w ramach programu DSDII w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. 

Dubois w Koszalinie i zdobyć certyfikat językowy na poziomie B2 lub C1, który uprawnia do 

studiowania na uczelniach wyższych w Niemczech. 

  W roku szkolnym 2019/20120 w szkole zostaną utworzone międzyoddziałowe grupy na 

poziomie klas V i VI. Podstawą rekrutacji jest złożenie przez rodziców ucznia, do dnia 12 

czerwca 2019r., Deklaracji uczestnictwa w zajęciach, na podstawie której obędzie się 

rekrutacja uczniów. 

Regulamin rekrutacji oraz Deklaracja uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej szkoły 

  

 

 

 


