
 
W roku szkolnym 2022/23 XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Gdańsku oferuje możliwość nauki w klasie dwujęzycznej  

z językiem hiszpańskim. 

 
JEDYNA TAKA KLASA W WOJEWÓDZTWIE!!! 

 

•     system 5-letni (klasa wstępna z 18 godzinami języka hiszpańskiego na tydzień + 4 lata w klasie dwujęzycznej). 

• po klasie wstępnej uczniowie znają język hiszpański na poziomie A2-B1 umożliwiający swobodną komunikację. 

• o przyjęciu do klasy wstępnej decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji oraz obowiązkowe 

przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 
Terminy sprawdzianów predyspozycji językowych: 

I termin (podstawowy) – 6.06.2022r., godz. 15:00 

II termin (dodatkowy) – 10.06.2022r., godz. 15:00 
 

Współpraca międzynarodowa 

W XV LO oddziały dwujęzyczne działają od roku 2005 na podstawie umowy między ministerstwami edukacji Hiszpanii  

i Polski (są to oddziały międzynarodowe) oraz ściśle współpracują z Ambasadą i Konsulatem Honorowym Królestwa 

Hiszpanii. 

 
Wyjazdy zagraniczne 

Klasa dwujęzyczna to przygoda, która zgodnie z powiedzeniem „Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem” daje 

możliwość poznania innej kultury i innego sposobu myślenia. Szkoła zatrudnia dwóch nauczycieli z Hiszpanii, którzy uczą 

literatury, historii i geografii w języku hiszpańskim, a przede wszystkim wprowadzają hiszpański temperament do klas 

dwujęzycznych. Ponadto, uczniowie biorą udział w wyjazdach na kursy językowe do Hiszpanii oraz uczestniczą  

w wymianach międzynarodowych. 

 
Sukcesy i możliwości 

Nasi uczniowie z sukcesami uczestniczą w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych, byli finalistami 

Olimpiady Języka Hiszpańskiego oraz uzyskują stypendia: Premiera Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Gdańska, 

Wojewody Pomorskiego „Zdolni z Pomorza”, Ministerstwa Edukacji Hiszpanii. Po klasie dwujęzycznej uczniowie mają 

możliwość przystąpienia do matury hiszpańskiej i zdobycia Título de Bachiller. Wielu z nich decyduje się na studia  

w Hiszpanii. 

 

 

 

 

Adres: Gdańsk-Zaspa, ul. Pilotów 7, tel. 58 556 54 01 

Poznaj nas i polub! 

Facebook: XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy Sekcja 

Dwujęzyczna z językiem hiszpańskim w XV LO w Gdańsku  

POCZUJ HISZPAŃSKI RYTM I DOŁĄCZ DO NAS!! 

 

2. Sprawdzian predyspozycji językowych 

odbywa się w formie pisemnej i trwa 60 min. 

 

KLASA 0H „zerówka”  Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM 

1. Składanie wniosków dla 

kandydatów do klasy 0h z językiem 

hiszpańskim od 16 maja 2022 r. do  

31 maja 2022 r., do godz. 15:00 

 

3. Wyniki sprawdzianu ogłoszone 

zostaną w systemie elektronicznym 

„Nabór Pomorze” w dniu 17 czerwca 

2022 r.  

 

4. Istnieje możliwość przyjęcia do klasy „1H” (w razie wolnych miejsc) na podstawie 

udokumentowanej oficjalnym certyfikatem DELE znajomości języka hiszpańskiego          

na poziomie A2-B1. Podanie należy składać do komisji rekrutacyjnej.  

 


