Klasa 1 B MEDYCZNA
(grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim)
Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH.
UWAGA! Dodatkowe kryterium w rekrutacji: SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
(Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO) 30 MAJA 2017 r. (wtorek) godz. 13.30

Patronaty

Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny, Ambasada Francji w Polsce
Kształcenie dwujęzyczne w XIII LO posiada znak jakości LabelFrancEducation przyznawany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej szkołom dwujęzycznym na całym świecie.
Obecnie w Polsce tylko 4 szkoły posiadają taki znak jakości.

Rozszerzenia
Języki obce

biologia
chemia

(9 godz./3 lata)
(9 godz./3 lata)

matematyka
język francuski

(16 godz./3 lata)
(18 godz./ 3 lata)

1. język francuski (18 godz./3 lata) kontynuacja od poziomu A2/B1 na poziomie dwujęzycznym

2. język angielski (6 godz./3 lata) kontynuacja od poziomu A2/B1 lub wyższego
Przedmioty
nauczane dwujęzycznie
Organizacja nauczania
w grupie dwujęzycznej
Przedmioty dodatkowe

co najmniej 2 przedmioty nauczane dwujęzycznie w języku polskim i francuskim
(np. geografia, biologia, matematyka, wiedza o kulturze)
Zajęcia w grupie międzyoddziałowej (z klas 1a, b, c) dotyczą tylko języka francuskiego i przedmiotów
nauczanych dwujęzycznie. Na pozostałe przedmioty uczniowie chodzą z grupą pierwszą.
język łaciński (1 godz. w klasie 2)
fizyka dla medyków (2 godz. / 2 lata)

Informacje dodatkowe
o klasie

Celem klasy jest integrowanie wiedzy z biologii, fizyki oraz chemii poprzez uczestnictwo w
warsztatach ekologicznych, zajęciach terenowych i laboratoryjnych we współpracy z pracownikami
uczelni wyższych.
wysokie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów wiodących i bardzo dobre przygotowanie do
studiowania na kierunkach przyrodniczych
dobre przygotowanie do matury z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
przygotowanie do matury dwujęzycznej i certyfikatu DELF B2 z języka francuskieg

Kierunki studiów
najchętniej wybierane przez
absolwentów

STUDIA UNIWERSYTECKIE na wydziałach medycznych (lekarskim, pielęgniarskim, farmacji,
stomatologii), biologii, chemii, psychologii, nauk o wychowaniu, ochrony środowiska i innych
STUDIA POLITECHNICZNE na wydziałach: biotechnologia, chemia ogólna, chemia spożywcza, itp.
studia w języku francuskim na uczelniach polskich i zagranicznych (np. CKM PŁ)

CO WARTO WIEDZIEĆ O DWUJĘZYCZNOŚCI w XIII LO?











Decydując się na naukę w grupie dwujęzycznej z językiem francuskim masz szansę skorzystać z:
20 lat doświadczeń nauczycieli entuzjastów,
autorskiego, niepowtarzalnego systemu pracy opartego na integracji działań lekcyjnych i pozalekcyjnych,
lekcji prowadzonych przez lektora z Francji,
bogatego księgozbioru w szkolnej bibliotece francuskiej,
indywidualnego toku nauczania dla szczególnie uzdolnionych,
zindywidualizowanego przygotowania do startu w Olimpiadzie Języka Francuskiego, w której co roku zdobywamy laury,
stypendium Konsula Honorowego Francji w Łodzi dla najlepszych uczniów (absolwentów gimnazjum), którzy podejmą naukę w
grupie dwujęzycznej w liceum,
możliwości przystąpienia na preferencyjnych warunkach do egzaminu DELF B2, dzięki uprawnieniom jakie posiada szkoła w tym
zakresie,
młodzieżowych wymian z Francją i Belgią, które trwają nieprzerwanie od 25 lat,
możliwości udziału w projektach organizowanych przez XIII LO we współpracy z Ambasadą Francji, Instytutem Francuskim, Allianc e
Française, Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, Stowarzyszeniem Łódzkie Bardziej Francuskie.

REKRUTACJA
Przedmioty
punktowane w rekrutacji

język polski
język obcy

matematyka
biologia

+ sprawdzian kompetencji językowych z jęz. francuskiego

Sprawdzian
kompetencji językowych

Kandydatów do grupy dwujęzycznej obowiązuje SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
(Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO) 30 MAJA 2017 r. (wtorek) godz. 13.30 w XIII LO, ul. Zuli Pacanowskiej 4.
Sprawdzian ma formę pisemną i określa znajomość języka francuskiego potrzebną do kształcenia
dwujęzycznego od klasy pierwszej. Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1.
Kandydat musi uzyskać min. liczbę punktów pozwalającą rozpocząć naukę w grupie dwujęzycznej.
Kandydat musi uzyskać minimum punktowe (ustalone po przeprowadzeniu sprawdzianu) pozwalające
kontynuować naukę w grupie dwujęzycznej.
Bez przystąpienia do w/w sprawdzianu nie można brać udziału w dalszej rekrutacji do tej grupy. Zgłoszenia
do sprawdzianu przyjmuje sekretariat XIII LO telefonicznie (42 657 55 28) lub e-mailowo
(13loinfocentrum@wp.pl) do dnia 29 maja 2017 r.
Jeśli jesteś uczniem Gimnazjum nr 28 klasy dwujęzycznej, piszesz ten sprawdzian w swoim gimnazjum.
Jesteś zwolniony ze sprawdzianu w 2 przypadkach:
1. jeśli masz certyfikat DELF A2, B1 lub B2,
2. jeśli jesteś finalistą lub laureatem Konkursu Przedmiotowego z Jęz. Francuskiego organizowanego przez KO .
Dostarcz kserokopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem do 30 maja 2017 r. do godz. 13.00.

Sposób logowania

Grupa dwujęzyczna jest grupą międzyoddziałową (z klas 1a, 1b, 1c). Przy logowaniu się do systemu
elektronicznego do grupy dwujęzycznej międzyoddziałowej z wykładowym językiem francuskim, należy
wybrać klasę, która Cię interesuje ze względu na rozszerzenia (np. 1b medyczna), a następnie zalogować się
do grupy 2 wybranej przez ciebie klasy.
Średnia pkt.

Max.

Min.

2016/2017

148,65

180

131

2015/2016

138,02

156,4

119

2014/2015

133,36

153,4

124,8

Statystyka naboru
bez punktów za sprawdzian
kompetencji językowych

Informacje dodatkowe

W procesie rekrutacji można uzyskać max. 225 pkt., w tym max. 25 pkt. za sprawdzian kompetencji jęz.
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 B to:














rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz z języka francuskiego
koła przedmiotowe przygotowujące do matury, olimpiad i konkursów
współpraca z Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Łódzką
wykłady i ćwiczenia laboratoryjne w UM i PŁ
kontynuacja nauki języka francuskiego (także z lektorem z Francji)
kontynuacja nauki języka angielskiego
certyfikat z języka francuskiego DELF B2
zaświadczenie Rządu Francuskiego o uczęszczaniu do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim
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

Jeśli uczyłaś/-eś się języka francuskiego spróbuj swoich sił
i napisz sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego!
Warto znaleźć się w grupie dwujęzycznej z językiem francuskim

