
Regulacje	dotyczące	rekrutacji	uczniów	klas	5	i	6	z	Polski	na	kursy	
przygotowawcze	do	dwujęzycznego-dwunarodowego	polsko-niemieckiego	profilu	

kształcenia	w	Augustum-Annen-Gymnasium	
	

1.	Warunki	zakwalifikowania	na	kurs	
	
W	 zakresie	 dopuszczenia	 uczniów	 klas	 5	 i	 6	 z	 Polski	 na	 kursy	 przygotowawcze	 do	
dwujęzycznego-dwunarodowego	polsko-niemieckiego	profilu	kształcenia	w	Augustum-
Annen-Gymnasium	obowiązują	następujące	warunki:	
	
(a) złożenie	w	obowiązującym	terminie	wypełnionego	wniosku;	
(b) przedłożenie	 w	 wyznaczonym	 terminie	 odpowiednio	 kopii	 świadectwa	 klasy	 4/5		

i	 zestawienia	 ocena	 za	 półrocze	 klasy	 5/6,	 przy	 czym	 potwierdzone	w	 ten	 sposób	
wyniki	 nauczania	 powinny	 być	 przede	 wszystkim	 bardzo	 dobre	 (polska	 ocena	 5)		
i	dobre	(polska	ocena	4);	

(c) polska	ocena	3	lub	gorsza	na	świadectwie	wyklucza	zakwalifikowanie	na	kurs.	
 
Jeżeli	powyższe	warunki	zostaną	spełnione,	uczeń	może	zostać	zakwalifikowany	na	kurs,	
o	czym	jego	opiekunowie	prawni	zostaną	poinformowani	drogą	mailową	po	zakończeniu	
rekrutacji.		
	
Rekrutacja	na	kurs	przeprowadzona	jest	w	formie	konkursu	świadectw.	
	
2.	Uczestnictwo	w	kursie	
	
Kurs	 przeznaczony	 jest	 dla	 uczniów	 zainteresowanych	 dalszą	 edukacją	 w	 Augustum-
Annen-Gymnasium	i	osiągających	bardzo	dobre	wyniki	w	nauce.		
	
Uczniowie	 zobowiązani	 są	 do	 regularnego	 uczestnictwa	 w	 zajęciach,	 sumiennego	
przygotowywania	się	do	nich	oraz	do	odrabiania	zadań	domowych.		
	
Na	koniec	każdego	półrocza	rodzice	otrzymują	informację	o	postępach	dziecka	i	–	jeśli	nie	
są	 one	 zadowalające	 –	 informację	 na	 temat	 tego,	 czy	 dziecko	 może/powinno	 dalej	
uczęszczać	na	kurs.	
	 	



Regulacje	dotyczące	rekrutacji	uczniów	klas	6	z	Polski	do	dwujęzycznego-
dwunarodowego	polsko-niemieckiego	profilu	kształcenia		

w	Augustum-Annen-Gymnasium	
	

1.	Warunki	dopuszczenia	do	egzaminu	wstępnego	
	
W	 zakresie	 dopuszczenia	 uczniów	 klas	 6	 z	 Polski	 do	 dwujęzycznego-dwunarodowego	
polsko-niemieckiego	 profilu	 kształcenia	 w	 Augustum-Annen-Gymnasium	 obowiązują	
następujące	warunki:	
	
(d) złożenie	w	obowiązującym	terminie	wypełnionego	wniosku;	
(e) przedłożenie	w	odpowiednim	terminie	kopii	świadectwa	klasy	5	i	zestawienia	ocena	

za	półrocze	klasy	6,	przy	czym	potwierdzone	w	ten	sposób	wyniki	nauczania	powinny	
być	przede	wszystkim	bardzo	dobre	(polska	ocena	5)	i	dobre	(polska	ocena	4);	

(f) polska	 ocena	 3	 lub	 gorsza	 na	 świadectwie	 wyklucza	 dopuszczenie	 do	 egzaminu	
wstępnego.	

	
Jeżeli	 powyższe	 warunki	 zostaną	 spełnione,	 można	 dopuścić	 ucznia	 do	 egzaminu	
wstępnego,	 o	 czym	 jego	 opiekunowie	 prawni	 zostaną	 poinformowani	 na	 piśmie	 co	
najmniej	dwa	tygodnie	przed	egzaminem.		
	
2.	Egzamin	wstępny	
	
(a) Egzamin	wstępny	obejmuje	trzy	części:	
–	 egzamin	pisemny	w	języku	niemieckim	
–	 ustny	egzamin	grupowy	w	języku	niemieckim	
–	 rozmowę	grupową	w	języku	polskim	

	
(b) Egzamin	 wstępny	 sprawdza	 posiadanie	 bardzo	 dobrych	 umiejętności	 językowych,	

wiedzę	ogólną	i	logiczne	rozumowanie.		
	

3.	Decyzja	o	przyjęciu	
	
(a) Uczeń	zostaje	przyjęty	do	Augustum-Annen-Gymnasium,	jeżeli	wszystkie	trzy	części	

egzaminu	zostaną	zdane	pomyślnie,	tzn.	na	co	najmniej	70	%,	oraz	nieprzekroczona	
została	 dopuszczalna	 ilość	 uczniów	w	 danej	 klasie.	Wybór	 kandydatów	 opiera	 się		
o	wyniki	egzaminu	i	jest	związanych	z	koniecznością	powtórzenia	klasy.	

	
(b) Jeżeli	pozwala	na	to	ilość	uczniów	w	danej	klasie,	kandydat	może	ewentualnie	zostać	

przyjęty,	 nawet	 gdy	wyniki	 jednej	 z	 części	 egzaminu	 są	 niższe	 niż	 70	%.	W	 takim	
wypadku	 rodzice	 zostaną	 poinformowani	 o	 wszelkich	 wymogach	 związanych		
z	 decyzją	 o	 przyjęciu.	 Mogą	 one	 obejmować	 konieczność	 poprawy	 umiejętności	
językowych.	

	
(c) W	 przypadku	 niezdania	 jednej	 z	 części	 egzaminu	 uczeń	 nie	 zostaje	 przyjęty		

do	Augustum-Annen-Gymnasium.	
	
Decyzja	 o	 przyjęciu	 jest	 przekazywana	 opiekunom	 prawnym	 na	 piśmie	 w	 terminie	
maksymalnie	dwóch	tygodni	od	daty	egzaminu.	
	 	



Regulacje	dotyczące	rekrutacji	uczniów	klas	7	z	Polski	do	dwujęzycznego-
dwunarodowego	polsko-niemieckiego	profilu	kształcenia		

w	Augustum-Annen-Gymnasium	
	

1.	Warunki	dopuszczenia	do	egzaminu	wstępnego	
	
W	 zakresie	 dopuszczenia	 uczniów	 klas	 7	 z	 Polski	 do	 dwujęzycznego-dwunarodowego	
polsko-niemieckiego	 profilu	 kształcenia	 w	 Augustum-Annen-Gymnasium	 obowiązują	
następujące	warunki:	
	
(a) wolne	miejsca	w	klasie	dwunarodowej;	
(b) złożenie	w	obowiązującym	terminie	wypełnionego	wniosku;	
(c) przedłożenie	w	odpowiednim	terminie	kopii	świadectwa	klasy	6	i	zestawienia	ocena	

za	półrocze	klasy	7,	przy	czym	potwierdzone	w	ten	sposób	wyniki	nauczania	powinny	
być	przede	wszystkim	bardzo	dobre	(polska	ocena	5)	i	dobre	(polska	ocena	4);	

(d) polska	 ocena	 3	 lub	 gorsza	 na	 świadectwie	 wyklucza	 dopuszczenie	 do	 egzaminu	
wstępnego.	

	
Jeżeli	 powyższe	 warunki	 zostaną	 spełnione,	 można	 dopuścić	 ucznia	 do	 egzaminu	
wstępnego,	 o	 czym	 jego	 opiekunowie	 prawni	 zostaną	 poinformowani	 na	 piśmie	 co	
najmniej	dwa	tygodnie	przed	egzaminem.		
	
2.	Egzamin	wstępny	
	
(a) Uczniowie	klas	7	przystępują	do	egzaminu	wraz	z	uczniami	klas	6	
(b) Egzamin	wstępny	obejmuje	trzy	części:	
–	 egzamin	pisemny	w	języku	niemieckim	
–	 ustny	egzamin	grupowy	w	języku	niemieckim	
–	 rozmowę	grupową	w	języku	polskim	

	
(c) Egzamin	 wstępny	 sprawdza	 posiadanie	 bardzo	 dobrych	 umiejętności	 językowych,	

wiedzę	ogólną	i	logiczne	rozumowanie.		
	

3.	Decyzja	o	przyjęciu	
	
(a) Uczeń	zostaje	przyjęty	do	Augustum-Annen-Gymnasium,	jeżeli	wszystkie	trzy	części	

egzaminu	zostaną	zdane	pomyślnie,	tzn.	na	co	najmniej	70	%,	oraz	nieprzekroczona	
została	 dopuszczalna	 ilość	 uczniów	w	 danej	 klasie.	Wybór	 kandydatów	 opiera	 się		
o	wyniki	egzaminu	i	jest	związanych	z	koniecznością	powtórzenia	klasy.	
	

(b) Jeżeli	pozwala	na	to	ilość	uczniów	w	danej	klasie,	kandydat	może	ewentualnie	zostać	
przyjęty,	 nawet	 gdy	wyniki	 jednej	 z	 części	 egzaminu	 są	 niższe	 niż	 70	%.	W	 takim	
wypadku	 rodzice	 zostaną	 poinformowani	 o	 wszelkich	 wymogach	 związanych		
z	 decyzją	 o	 przyjęciu.	 Mogą	 one	 obejmować	 konieczność	 poprawy	 umiejętności	
językowych.	

	
(c) W	 przypadku	 niezdania	 jednej	 z	 części	 egzaminu	 uczeń	 nie	 zostaje	 przyjęty		

do	Augustum-Annen-Gymnasium.	
	
Decyzja	 o	 przyjęciu	 jest	 przekazywana	 opiekunom	 prawnym	 na	 piśmie	 w	 terminie	
maksymalnie	dwóch	tygodni	od	daty	egzaminu.	
	 	



Regulacje	dotyczące	przyjmowania	uczniów	z	Polski	na	wyższych	poziomach	
edukacji	(klasy	8-10)	do	dwujęzycznego-dwunarodowego	polsko-niemieckiego	

profilu	kształcenia	w	Augustum-Annen-Gymnasium	
	

1.	Warunki	dopuszczenia	do	egzaminu	wstępnego	
	
W	zakresie	dopuszczenia	uczniów	klas	8-10	z	Polski	do	dwujęzycznego-dwunarodowego	
polsko-niemieckiego	 profilu	 kształcenia	 w	 Augustum-Annen-Gymnasium	 obowiązują	
następujące	warunki:	
	
(a) wolne	miejsca	w	klasie	dwunarodowej;	
(b) złożenie	w	obowiązującym	terminie	wypełnionego	wniosku;	
(c) przedłożenie	 w	 odpowiednim	 terminie	 kopii	 ostatniego	 świadectwa	 i	 zestawienia	

ocena	za	ostatnie	półrocze,	przy	czym	potwierdzone	w	ten	sposób	wyniki	nauczania	
powinny	być	przede	wszystkim	bardzo	dobre	(polska	ocena	5)	i	dobre	(polska	ocena	
4);	

(d) polska	 ocena	 3	 lub	 gorsza	 na	 świadectwie	 wyklucza	 dopuszczenie	 do	 egzaminu	
wstępnego.	

	
Jeżeli	 powyższe	 warunki	 zostaną	 spełnione,	 można	 dopuścić	 ucznia	 do	 egzaminu	
wstępnego,	 o	 czym	 jego	 opiekunowie	 prawni	 zostaną	 poinformowani	 na	 piśmie	 co	
najmniej	dwa	tygodnie	przed	egzaminem.		
	
2.	Egzamin	wstępny	
	
Egzamin	wstępny	obejmuje	pięć	części:	
–	 część	pisemną	w	języku	niemieckim	
–	 część	pisemną	w	języku	angielskim	
–	 ustny	egzamin	grupowy	w	języku	niemieckim	
–	 ustny	egzamin	grupowy	w	języku	angielskim	
–	 ustną	dyskusję	grupową	w	języku	polskim	
	
Egzamin	wstępny	sprawdza	posiadanie	bardzo	dobrych	umiejętności	językowych,	wiedzę	
ogólną	i	logiczne	rozumowanie.		
	
3.	Decyzja	o	przyjęciu	
	
(a) Uczeń	zostaje	przyjęty	do	Augustum-Annen-Gymnasium,	jeżeli	wszystkie	trzy	części	

egzaminu	zostaną	zdane	pomyślnie,	tzn.	na	co	najmniej	70	%,	oraz	nieprzekroczona	
została	 dopuszczalna	 ilość	 uczniów	w	 danej	 klasie.	Wybór	 kandydatów	 opiera	 się		
o	wyniki	egzaminu,	a	dodatkowym	warunkiem	przyjęcia	jest	powtórzenie	klasy.	

	
(b) Jeżeli	pozwala	na	to	ilość	uczniów	w	danej	klasie,	kandydat	może	ewentualnie	zostać	

przyjęty,	 nawet	 gdy	wyniki	 jednej	 z	 części	 egzaminu	 są	 niższe	 niż	 70	%.	W	 takim	
wypadku	 rodzice	 zostaną	 poinformowani	 o	 wszelkich	 wymogach	 związanych		
z	 decyzją	 o	 przyjęciu.	 Mogą	 one	 obejmować	 konieczność	 poprawy	 umiejętności	
językowych.	

	
(c) W	 przypadku	 niezdania	 jednej	 z	 części	 egzaminu	 uczeń	 nie	 zostaje	 przyjęty		

do	Augustum-Annen-Gymnasium.	
	
Decyzja	 o	 przyjęciu	 jest	 przekazywana	 opiekunom	 prawnym	 na	 piśmie	 w	 terminie	
maksymalnie	dwóch	tygodni	od	daty	egzaminu.	


