Rekrutacja do klas dwujęzycznych
1. Do klas dwujęzycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Łodzi w przyjmuje się absolwentów szkół
podstawowych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
2. Kandydaci do klas dwujęzycznych składają w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do
sprawdzianu uzdolnień językowych w terminie od 26 kwietnia do 16 maja 2016r. Druki deklaracji są
do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły lub podczas Drzwi Otwartych.
3. Uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie do klasy
dwujęzycznej.
4. Sprawdzian uzdolnień językowych odbędzie się 18 maja 2016r. o godz. 16.00
5. Przy naborze do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim sprawdzian uzdolnień językowych
składa się z dwóch części:
1) testu predyspozycji językowych,
2) testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego.
Sprawdzian uzdolnień językowych odbywa się w formie pisemnej, każda część trwa po 60 minut,
łącznie 120 minut.
6. Przy naborze do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim (nauka języka od poziomu
początkującego) sprawdzian uzdolnień językowych składa się z jednej części: testu predyspozycji
językowych. Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i trwa 60 minut.
7. Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich,
szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Test przeprowadzany jest w języku polskim, lecz
zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badane są:
• pamięć,
• rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań
„rozsypanego” tekstu),
• rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym
kontekście tekstowym),
• wyobraźnia i domysł językowy,
• selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji),
• rozumowanie przez analogię,
• dedukcja językowa (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach).
8. Test z języka angielskiego sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w ciągu sześciu
latach nauki języka angielskiego w szkole podstawowej( zgodność z podstawa programową dla szkoły
podstawowej). Badane są umiejętności:
• słuchania ze zrozumieniem,
• czytania ze zrozumieniem,
• reagowania na wypowiedź,
• tworzenia wypowiedzi pisemnej,
• stopień znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień językowych: 1 czerwca 2016r.
10. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej decydują wyniki sprawdzianu, a w przypadku większej liczby
kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość punktów, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, dodatkowo brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki sprawdzianu;
2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria
konstytucyjne:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
12. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu co najmniej wojewódzkim, przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności.
13. Złożenie wniosku o przyjecie do gimnazjum ( w przypadku prowadzenia naboru elektronicznego
wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych): od 1 do 22 czerwca 2016r. do
godz. 12.00
14. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu: od 24 do 28 czerwca 2016r. godz.12.00
15 .Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym: od 29 czerwca do 1 lipca 2016r.
16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych: 6 lipca 2016r. do godz. 12.00.
17. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum: 6 lipca od godz. 12.00 do
do 8 lipca 2016r. do godz. 12.00.
18. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych: 11 lipca 2016r. do godz. 12.00.

