Informacje dotyczące rekrutacji do XV LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej
na rok szkolny 2020/21
Podstawa prawna rekrutacji
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)
– rozdział 6;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737);
 Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021;
- utraciło moc
 Uchwała nr XXV/713/2020 Uchwała nr XXV/713/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16
stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę – utraciła moc

Oferta edukacyjna
W rekrutacji 2020 w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej
przeprowadzony zostanie nabór kandydatów do następujących oddziałów klas pierwszych i
klasy wstępnej:
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 Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu
wspomagania rekrutacji.
 Klasy ogólnodostępne:
1 A - humanistyczna – z językiem angielskim i francuskim.
Język francuski prowadzony od podstaw.
Przedmioty rozszerzone:
 język angielski,
 język polski
 historia sztuki lub WOS lub język łaciński i kultura antyczna.
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 z języka obcego).
1 B – politechniczna – z językiem angielskim i francuskim.
Języka francuski prowadzony 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 z języka obcego), fizyka.
 Klasy dwujęzyczne:
1 L – literaire – 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:
 język polski
 historia
 historia sztuki lub WOS lub język łaciński i kultura antyczna.
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 z języka obcego).
1 S – scientifique – 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:
 chemia
 biologia
Przedmioty uzupełniające:
 laboratorium biologiczno – chemiczne
 Narzędzia matematyczne
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę z języka obcego), biologia lub chemia (bierzemy pod uwagę
lepszą ocenę).

1 Z – wstępna – 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 1L lub 1S.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę z języka obcego), historia lub biologia (bierzemy pod uwagę
lepszą ocenę).

Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych
 Grupy rekrutacyjne 1 S i 1L
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 są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych
z języka francuskiego. Kandydaci tacy są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły, do
dnia 10 czerwca 2020 r., kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF.
W przypadku dyplomu A2 wynik procentowy jest mnożony x 40 (maksymalna liczba punktów
za sprawdzian kompetencji językowych) i dzielony /100 (maksymalna liczba punktów za Delf
A2). Tak uzyskany wynik jest mnożony x 0,13 i daje liczbę punktów rekrutacyjnych generowaną
w systemie (maksymalnie 5,2). W przypadku dyplomu B1 kandydat otrzymuje maksymalną
możliwą liczbę punktów rekrutacyjnych przysługujących za sprawdzian kompetencji
językowych. Punkty zostaną dodane do punktacji ogólnej kandydata.
Kandydaci, którzy legitymują się wynikiem egzaminu ósmoklasisty z języka francuskiego
są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z tego języka. Otrzymują oni liczbę
punktów odpowiadającą wynikowi według mnożnika x 0,13. Punkty zostaną dodane do
punktacji ogólnej kandydata.
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.
 Klasa 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.

Terminy sprawdzianów do klas 1L, 1S i 1Z
data

godziny

rodzaj sprawdzianu
I TERMIN

przedmiot sprawdzianu

29 VI pn.

12:00 -13.30

predyspozycji językowych

do klas wstępnych

2 VII czw.

10:00 – 11:00

kompetencji językowych

język francuski

II TERMIN
28 VII wt

12.00 -13.00

kompetencji językowych

język francuski

29 VII śr.

10:00 – 11:30

predyspozycji językowych

do klas wstępnych

