Informacje dla absolwentów klas ósmych
dotyczące rekrutacji
do XV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Narcyzy Żmichowskiej
na rok szkolny 2019/20
Wszystkie zasady dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się w:


Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1

•

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000610



Zarządzeniu nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019
http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1746,Zarzadzenie-Nr-10-z-dnia29-stycznia-2019-r.html

W roku szkolnym 2019/20 w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy
Żmichowskiej przeprowadzony zostanie nabór kandydatów do następujących klas
pierwszych 4-letniego liceum:
Klasa 1 K - klasyczna – z językiem angielskim i francuskim.
Języka francuskiego można uczyć się od podstaw.
Przedmioty rozszerzone:
 język polski,
 historia
 język łaciński i kultura antyczna lub historia sztuki.
Wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego kandydat dokonuje w trakcie rekrutacji.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, historia, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Klasa 1 O - obywatelska – z językiem angielskim i francuskim.
Języka francuskiego można uczyć się od podstaw.
Przedmioty rozszerzone:
 język francuski,
 WOS
 historia.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, historia, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Klasa 1 P – politechniczna – z językiem angielskim i francuskim.
Języka francuskiego można uczyć się od podstaw.
Przedmioty rozszerzone:
 język angielski.
 matematyka
 fizyka.

Klasa prowadzona we współpracy z Politechniką Warszawską poprzez udział uczniów
w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Politechniki.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę), fizyka lub chemia (bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Klasa 1 S – scientifique - przyrodnicza – klasa dwujęzyczna z językiem francuskim, drugi
język angielski. Jest to klasa przygotowująca do matury dwujęzycznej; co najmniej dwa
przedmioty są nauczane równocześnie po polsku i francusku; docelowy poziom języka
francuskiego C1.
Przedmioty rozszerzone:
 matematyka
 chemia
 biologia.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę), biologia lub chemia (bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Klasa 1 Z – wstępna – klasa dwujęzyczna z językiem francuskim, nauczanym w wymiarze 18
godzin tygodniowo.
Jest to klasa dla uczniów bez znajomości języka francuskiego, przygotowująca do
kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę), historia lub biologia (bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH
Zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej 1 S
Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z
języka francuskiego, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.
Kandydat musi uzyskać co najmniej 30 % punktów z tego sprawdzianu, aby zakwalifikować się
do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Punkty uzyskane z tego sprawdzianu będą
przeliczone na punkty rekrutacyjne według wzoru:
liczba punktów x 0,13 i doliczone do punktacji ogólnej kandydata.
Kandydaci posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji
językowych z języka francuskiego po złożeniu w sekretariacie szkoły do dnia 4 czerwca
2019 r. kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF. Otrzymują oni
maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych przysługujących za sprawdzian kompetencji
językowych. Punkty dodane zostaną do punktacji ogólnej kandydata.
Termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego: 28 maja 2019 godz. 11.00.
XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej uznaje wyniki sprawdzianu
kompetencji językowych przeprowadzanego w postępowaniu rekrutacyjnym w XVI LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej. Kandydaci przystępują
do sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego w tej szkole
ponadpodstawowej, która znajduje się wyżej na liście preferencji kandydata.
Zasady rekrutacji do klasy wstępnej dwujęzycznej 1 Z
Kandydaci do klasy dwujęzycznej wstępnej 1 Z kwalifikowani będą na podstawie wyników
sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez

Radę Pedagogiczną. Punkty uzyskane z tego sprawdzianu będą przeliczone na punkty
rekrutacyjne według wzoru:
liczba punktów x 0,13 i doliczone do punktacji ogólnej kandydata.
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy liceami publicznymi z oddziałami dwujęzycznymi,
XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej uznaje wyniki sprawdzianu
predyspozycji językowych do klasy wstępnej, przeprowadzanego w postępowaniu
rekrutacyjnym w innych liceach. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji
językowych w tej szkole ponadpodstawowej, która znajduje się wyżej na liście preferencji
kandydata.
Termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klas wstępnych:3 czerwca 2019 godz. 15.00.

