Klasa 1 A DZIENNIKARSKO - PRAWNICZA
(grupa 1)
Jest przeznaczona dla osób o ZAINTERESOWANIACH HUMANISTYCZNYCH,
czytających literaturę,
zainteresowanych prawem
i pasjonatów języków obcych.

Patronaty

Rozszerzenia
Języki obce

Instytut Historii
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Ambasada Francji w Polsce
język polski
historia

(20 godz./3 lata)
(10 godz./3 lata)

geografia
(9 godz./3 lata)
język francuski (9 godz./3 lata)

1. język francuski (9 godz./3 lata) od podstaw
2. język angielski (6 godz./3 lata) kontynuacja od poziomu A2/B1 lub wyższego

Przedmioty dodatkowe

gramatyka języka francuskiego w praktyce (4 godz./2 lata)
edukacja prawna (1 godz. w klasie 2)

Informacje dodatkowe
o klasie

zajęcia w sądzie oraz spotkania z osobami wykonującymi zawody prawnicze
lekcje prowadzone przy współudziale wykładowców UŁ
przygotowanie do certyfikatu DELF z języka francuskiego
kierunkowe koła naukowe, np. z języka francuskiego, historii i języka polskiego
dobre przygotowanie do matury z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

Kierunki studiów
najchętniej wybierane przez
absolwentów

archeologia
filozofia
prawo
psychologia

administracja
historia
pedagogika
socjologia

dziennikarstwo
filologia polska,
kulturoznawstwo
filologia francuska
nauki polityczne
polityka społeczna
stosunki międzynarodowe

studia w języku francuskim na uczelniach polskich i zagranicznych (np. szkoła prawa francuskiego UŁ)

Przedmioty
punktowane w rekrutacji

język polski
język obcy

Średnia pkt.

Max.

Min.

2016/2017

143,98

200

106

2015/2016

137,25

200

115

2014/2015

125,11

145,4

114,6

Statystyka naboru

Informacje dodatkowe

matematyka
historia

Liczba miejsc w klasie 1 A w grupie pierwszej - 24
W procesie rekrutacji można uzyskać max. 200 pkt.
Jeśli nie uczyłeś się języka francuskiego, nie loguj się do grupy 2 (tylko dla kandydatów znających j.fr.)!
W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje dodatkową rekrutację na podstawie podań
rodziców kandydatów do XIII LO.
Podania i wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły według harmonogramu Kuratorium Oświaty.
Komisja przeprowadzi rekrutację uzupełniającą do wyczerpania wolnych miejsc.

Pamiętaj!

1 A to:









rozszerzenia z historii, języka polskiego, geografii, języka francuskiego
koła przedmiotowe przygotowujące do matury, olimpiad i konkursów
kontynuacja nauki języka angielskiego
wymiany młodzieżowe z Francją i Belgią
imprezy kulturalne w Łodzi i Polsce
wyjazdy, również zagraniczne
studia na wymarzonych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce i zagranicą
ludzie z pasją

