XVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Charles de Gaulle’a
ul. Tarnowska 27
61-323 Poznań
tel./fax: 61879-80-90 i 61872-68-86
e-mail: zso2@zso2.pl
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Terminy „DRZWI OTWARTYCH”:
9 marca 2019 – GODZ. 12.00
13 kwietnia 2019 - GODZ. 12.00

Zasady i harmonogram rekrutacji do klas pierwszych dwujęzycznych
(po szkole podstawowej)
XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
w roku szkolnym 2019/2020
I. Zasady i harmonogram rekrutacji do klas pierwszych XVI LO został opracowany w
oparciu o następujące podstawy prawne:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe
(Dz.U. 2018 poz. 996).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).
 Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas
pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) oraz klas wstępnych,
z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
 Uzgodnienia z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
II. Klasy pierwsze w XVI LO w roku szkolnym 2019/2020:
 P I a -oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi Przedmioty rozszerzone: język angielski (poziom dwujęzyczny), język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie.
 Język angielski jako wiodący na poziomie dwujęzycznym (w wymiarze 6 godz.
tyg., nauczany w grupach według poziomów zaawansowania).
 Drugi język do wyboru spośród następujących: język francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski i chiński.
 Filozofia realizowana jako zajęcia nadobowiązkowe.
 Stała współpraca z profesorami i studentami Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu, Wydział Malarstwa- plenery malarskie.
 Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza- klasa
patronacka
 Patronat Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza- klasa
patronacka
 Patronat Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 Patronat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaklasa patronacka
 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia.
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P I b- oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi Przedmioty rozszerzone: język angielski (poziom dwujęzyczny), matematyka,
informatyka, fizyka lub geografia.
 Język angielski jako wiodący na poziomie dwujęzycznym (w wymiarze 6 godz.
tyg., nauczany w grupach według poziomów zaawansowania).
 Drugi język do wyboru spośród następujących: język francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski i chiński.
 Zajęcia z informatyki z ukierunkowaniem na multimedia.
 W ramach dodatkowej oferty- zajęcia z robotyki.
 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia.



P I c- oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi Przedmioty rozszerzone: język angielski (poziom dwujęzyczny), biologia, chemia.
 Język angielski jako wiodący na poziomie dwujęzycznym (w wymiarze 6 godz.
tyg., nauczany w grupach według poziomów zaawansowania).
 Drugi język do wyboru spośród następujących: język francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, rosyjski i chiński.
 Patronat Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza- klasa
patronacka, Dni Nauki, sympozjum naukowe.
 Patronat Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza- klasa
patronacka.
 Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Wszystkie klasy objęte są patronatem Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
We wszystkich oddziałach istnieje możliwość przygotowania się do międzynarodowego
egzaminu z języka angielskiego IELTS uprawniającego do studiowania na zagranicznych
uczelniach.
We wszystkich oddziałach istnieje możliwość nauki języka łacińskiego jako zajęć
nadobowiązkowych.

III.
1.Kandydaci do klas pierwszych dwujęzycznych XVI LO składają w dniach od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r. do godziny 15.00, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2.Kandydaci do klas dwujęzycznych zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu
kompetencji językowych z języka angielskiego (poziom B1).
3. Warunkiem udziału w dalszej rekrutacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu
kompetencji językowych (min. 15 pkt).
IV. W celu przeprowadzenia rekrutacji do liceum, dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a) umożliwia przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
b) sporządza informację o uzyskanych przez kandydatów wynikach sprawdzianu
kompetencji językowych,
c) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
d) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych,
e) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
V. O przyjęciu kandydata do XVI LO decyduje szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie
sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
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VI. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów
odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest następujący:
Kryteria - świadectwo
punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Ocena z języka polskiego *
max. 18 pkt
Ocena z matematyki *
max. 18 pkt
Ocena z języka angielskiego*
max. 18 pkt
Ocena z przedmiotu wskazanego przez
max. 18 pkt
Szkolną Komisję Rekrutacyjną*
aktywność społeczna
3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
7 pkt
z wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia **
max. 18 pkt
max
100 pkt
Kryteria - egzamin
wyniki z egzaminu w %
punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
wyniki egzaminu z języka
100%
x 0,35 = 35 pkt
polskiego
wyniki egzaminu z
100%
x 0,35 = 35 pkt
matematyki
wyniki egzaminu z języka
100%
x 0,3 = 30 pkt
obcego nowożytnego
max
100 pkt
Kryterium- sprawdzian kompetencji językowych
punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
wynik sprawdzianu
max. 50 pkt
Razem
250 pkt
*Oceny:
Celujący- 18 pkt
Bardzo dobry- 17 pkt
Dobry – 14 pkt
Dostateczny – 8 pkt
Dopuszczający- 2 pkt
** Osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
b. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
c. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej- 10 pkt,
b. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej- 4 pkt,
c. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej- 3 pkt,
3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt,
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f. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 pkt.
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej- 10 pkt,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej- 7 pkt,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
d. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 7 pkt,
e. tytuł laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej- 3 pkt,
f. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej- 2 pkt.
5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie VI/1, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym- 4 pkt,
b. krajowym- 3 pkt,
c. wojewódzkim- 2 pkt,
d. powiatowym- 1 pkt.

VII. Przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną XVI LO:
P I a- oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi –
język polski, matematyka, język angielski, historia.
P I b- oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia.
P I c- oddział dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia.
VIII. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do XVI
LO w pierwszej kolejności.
IX. Terminy:
13-31 maja 2019 do godz. 15.00
11 czerwca 2019 godz. 14.00
13 czerwca 2019 godz. 10.00

14 czerwca-19 czerwca 2019
do godz. 15.00
21-25 czerwca 2019 (godz. 8.00-15.00)

16 lipca 2019 godz. 10.00

do 24 lipca 2019 godz. 13.00
25 lipca 2019 godz. 13.00

Przyjmowanie wniosków.
Sprawdzian kompetencji językowych.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji
językowych.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
i/lub zmiany kolejności wybranych szkół
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości list
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.
Potwierdzanie woli podjęcia nauki poprzez
złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń.
Podanie do publicznej wiadomości list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W przypadku gdyby po zakończonej rekrutacji pozostały w szkole wolne miejsca dyrektor
szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą.
4

X. Tryb odwoławczy:
a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
b) komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
rodzica kandydata z wnioskiem,
c) uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym,
d) w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
e) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
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