
Zasady rekrutacji do międzyoddziałowych grupy DSD-Deutsches 
Sprachdiplom w Szkole podstawowej nr 3 w Wieliczce 

1. Grupa DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, 
przygotowująca do egzaminu dyplomowego DSD Deutsches Sprachdiplom I jest 
grupą miedzyoddziałową. 

2. Do Grupy DSD zgłaszają się dobrowolnie uczniowie klas V. Cykl nauczania języka 
niemieckiego według Programu DSD trwa cztery lata, tj. od klasy V do  VIII.  

3. Głównym celem realizacji Programu DSD jest przygotowanie uczniów do 
egzaminu międzynarodowego na poziomie DSD I.  

4. Zajęcia z języka niemieckiego (Grupa DSD) mają status zajęć dodatkowych, 
opisanych w punkcie 6 i 7 Zasad rekrutacji.  

5. Uczniowie są skutecznie zapisani do Grupy DSD tylko wtedy, gdy nauczyciel 
prowadzący zajęcie potwierdzi ten fakt rodzicowi. 

6. Dla uczniów zapisanych do Grupy DSD zajęcia realizowane według Programu 
DSD są obowiązkowe.  

7. W przypadku, gdy liczba uczniów zgłoszonych do Grupy DSD przekracza 
dopuszczone limity uczniów w Grupie lub, gdy zaistnieje konieczność weryfikacji 
listy kandydatów, nauczyciel prowadzący może przeprowadzić (na początku 
roku szkolnego) test kwalifikujący do Grupy DSD, tzw. „Test predyspozycji 
językowych”. Nauczyciel informuje kandydatów o terminie i miejscu 
przeprowadzenia testu. Wyniki testu są ostatecznie wiążące. O zapisaniu ucznia 
do Grupy DSD decyduje liczba uzyskanych punktów (ocena predyspozycji 
językowych ucznia) oraz liczba miejsc w Grupie. W przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia testu predyspozycji np. warunki pandemiczne, uczniowie są 
zapisani do grupy po zgłoszeniu tego koordynatorowi kursu, jednakże po 
rozpoczęciu kursu, po dokonaniu oceny postępów uczniów, nauczyciel 
prowadzący podejmuje decyzję o weryfikacji listy uczestników kursu. 

8. Wypisanie ucznia z Grupy DSD jest możliwe z zachowaniem tzw. ścieżki 
służbowej w następujących okolicznościach i czasie: 

a. w pierwszym miesiącu trwania zajęć, w klasie piątej, bez konieczności 
uzasadniania decyzji, jednakże po zgłoszeniu tego faktu prowadzącemu 
i wychowawcy, 

b. bezpośrednio po zakończeniu nauki w klasie piątej lub szóstej w drodze 
zgłoszenia tego faktu pisemnie dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzję o 
wykreśleniu ucznia z listy, 

6. Zajęcia mają charakter zajęć dodatkowych z obowiązkiem uczestnictwa dla uczniów 
Grupy DSD, co jest odnotowywane w dzienniku zajęć (frekwencja).  



7. Uczniowie będący uczestnikami Grupy DSD realizują Program, który spełnia kryteria 
podstawy programowej dla danego cyklu kształcenia. Uczniowie są oceniani 
i klasyfikowani zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania i wymaganiami 
edukacyjnymi dla danego poziomu. Na początku roku szkolnego nauczyciel prowadzący 
zajęcia przedstawia powyższe wymagania uczniom i rodzicom. Ustalona ocena 
końcoworoczna jest na każdym poziomie wpisana na świadectwie. Ocena 
niedostateczna nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, jednakże 
jest wliczana do ustalenia tzw. średniej ocen uprawniającej do ukończenia klasy 
z wyróżnieniem. 


