Informacje dotyczące rekrutacji
do XV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Narcyzy Żmichowskiej
na rok szkolny 2018/19
Wszystkie zasady dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się w:
Przepisach wprowadzających Ustawę o Systemie Oświaty
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/60/1
Ustawie o Systemie Oświaty http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1
Rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rekrutacji do szkół:
dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
oraz Zarządzeniu nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 7 lutego 2018 r. :
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12289,Rekrutacja-doszkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html

W roku szkolnym 2018/19 w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy
Żmichowskiej przeprowadzamy nabór do następujących klas pierwszych:
Klasa IA humanistyczna z edukacją teatralną – przedmioty rozszerzone:
• język angielski lub francuski; jeżeli uczeń wybierze język angielski jako rozszerzony,
będzie uczył się go w wymiarze 360 godzin, a języka francuskiego w wymiarze 270
godzin. Jeśli wybierze język francuski jako rozszerzony, będzie uczył się go w
wymiarze 360 godzin, a języka angielskiego w wymiarze 270 godzin.
Języka francuskiego można uczyć się od podstaw.
• historia lub geografia
• język polski lub WOS lub język łaciński i kultura antyczna lub historia sztuki.
Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje pod koniec klasy pierwszej.
Jest to klasa z edukacją teatralną - zajęcia teatralne z aktorem odbywają się co dwa tygodnie,
trwają 2 godziny i są organizowane przez Radę Rodziców.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, historia, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Klasa IB – politechniczna – przedmioty rozszerzone:
• język angielski lub francuski; jeżeli uczeń wybierze język angielski jako rozszerzony,
będzie uczył się go w wymiarze 360 godzin, a języka francuskiego w wymiarze 270
godzin. Jeśli wybierze język francuski jako rozszerzony, będzie uczył się go w wymiarze
360 godzin, a języka angielskiego w wymiarze 270 godzin. Języka francuskiego można
uczyć się od podstaw.
• matematyka lub biologia
• geografia lub fizyka lub chemia
Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje pod koniec klasy pierwszej.
Klasa prowadzona we współpracy z Politechniką Warszawską poprzez udział uczniów
w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez pracowników Politechniki. Dla
chętnych rysunek architektoniczny.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę), fizyka lub geografia (bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Dla uczniów zainteresowanych ekonomią zostanie utworzona "Grupa uniwersytecka
pod

patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego".
Klasa ID humanistyczna z edukacją filmową – przedmioty rozszerzone:
• język angielski lub francuski; jeżeli uczeń wybierze język angielski jako rozszerzony,
będzie uczył się go w wymiarze 360 godzin, a języka francuskiego w wymiarze 270
godzin. Jeśli wybierze język francuski jako rozszerzony, będzie uczył się go w
wymiarze 360 godzin, a języka angielskiego w wymiarze 270 godzin.
Języka francuskiego można uczyć się od podstaw.
• historia lub geografia
• język polski lub wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna lub historia
sztuki.
Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje pod koniec klasy pierwszej.
Jest to klasa z edukacją filmowa - zajęcia teatralne z aktorem odbywają się co dwa tygodnie,
trwają 2 godziny i są organizowane przez Radę Rodziców.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, historia, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).

Klasa IE - biologiczno - chemiczna – przedmioty rozszerzone:
• język angielski lub francuski; jeżeli uczeń wybierze język angielski jako rozszerzony,
będzie uczył się go w wymiarze 360 godzin, a języka francuskiego w wymiarze 270
godzin. Jeśli wybierze język francuski jako rozszerzony, będzie uczył się go w
wymiarze 360 godzin, a języka angielskiego w wymiarze 270 godzin.
Języka francuskiego można uczyć się od podstaw.
• biologia lub matematyka
• chemia lub fizyka lub geografia.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, biologia
lub chemia (bierzemy pod uwagę lepszą ocenę), język obcy (bierzemy pod uwagę
lepszą ocenę)
Laboratorium biochemiczne.
Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje pod koniec klasy pierwszej.
Dla uczniów zainteresowanych ekonomią zostanie utworzona "Grupa uniwersytecka
pod
patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego".
Klasa IC – przyrodnicza – klasa dwujęzyczna z językiem francuskim, przedmioty rozszerzone:
• matematyka,
• biologia lub geografia
• chemia lub fizyka
Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje pod koniec klasy pierwszej.
O podziale na grupy językowe zadecyduje znajomość języka francuskiego:
• pierwsza grupa – dwujęzyczny francuski,
• druga grupa – dwujęzyczny francuski z uzupełnieniem,
Laboratorium biochemiczne
Dla obu grup drugim językiem będzie do wyboru: język angielski – kontynuacja lub język
hiszpański od podstaw. Podział na grupy nastąpi we wrześniu.
Jest to klasa przygotowująca do matury dwujęzycznej.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę), biologia lub geografia (bierzemy pod uwagę lepszą

ocenę).
Dla uczniów zainteresowanych ekonomią zostanie utworzona "Grupa uniwersytecka
pod
patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego".
Klasa 1L - humanistyczna – klasa dwujęzyczna z językiem francuskim, przedmioty
rozszerzone:
• język polski,
• historia lub geografia
• język łaciński i kultura antyczna lub WOS lub historia sztuki.
Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje pod koniec klasy pierwszej.
O podziale na grupy językowe zadecyduje znajomość języka francuskiego.
• pierwsza grupa – dwujęzyczny francuski,
• druga grupa – dwujęzyczny francuski z uzupełnieniem.
Dla obu grup drugim językiem będzie do wyboru: język angielski – kontynuacja lub język
hiszpański od podstaw. Podział na grupy nastąpi we wrześniu.
Przedmioty punktowane w rekrutacji do tej klasy: język polski, matematyka, historia, język obcy
(bierzemy pod uwagę lepszą ocenę).
Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych 1C i 1L
Kandydaci do klas dwujęzycznych 1C i 1L 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 11 czerwca
2018 r. kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF.
Punkty uzyskane na dyplomie DELF będą również przeliczone na punkty rekrutacyjne
zakwalifikowanego kandydata według następującego wzoru:
liczba punktów na dyplomie DELF A2 x 40
100

x 0,13

Za dyplom DELF B1 lub B2 zostanie naliczona maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych, tj.
5,2. Punkty dodane zostaną do punktacji ogólnej kandydata.
Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni będą również kandydaci, którzy przystąpili
do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i uzyskali
co najmniej 30% punktów. Punkty uzyskane za ten egzamin będą przeliczone według wzoru:
liczba punktów x 0,13 i dodane do punktacji ogólnej kandydata.
Termin sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego: 29 maja 2018 godz.
11.00.
XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej uznaje wyniki sprawdzianu
umiejętności językowych przeprowadzanego w postępowaniu rekrutacyjnym w XVI LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej. Kandydaci nie będący uczniami
Gimnazjum Dwujęzycznego nr 34 oraz Gimnazjum Dwujęzycznego nr 53 przystępują

do sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego
ponadgimnazjalnej, która znajduje się wyżej na liście preferencji kandydata.
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Punkty możliwe do uzyskania za poszczególne oceny z w/w przedmiotów:
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający

18
17
14
8
2

Pozostałe punkty rekrutacyjne można uzyskać za:
• aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty,
• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
• egzamin gimnazjalny – wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego
na poziomie podstawowym mnoży się x 0,2 – maksymalnie 100 punktów,
• za szczególne osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów.
W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego, sposób przeliczania punktów
w systemie rekrutacji reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji.
Szczegółowe terminy rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu nr 5 Mazowieckiego Kuratora
Oświaty z 7 lutego 2018 r. : http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-doszkol/12289,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html

