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I. Informacje wstępne 

1. W XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Zjednoczonej Europy tworzy się klasy wstępne z językiem hiszpańskim, zwane dalej 

klasami „0”, na podstawie Art. 25 Prawa oświatowego z dn. 14 grudnia 2016r. 

2. Do klasy „0”  przyjmowani są kandydaci zgodnie z Zasadami Rekrutacji XV  

Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej 

Europy. 

3. Klasa „0” przygotowuje do kontynuowania nauki w klasie 1 w oddziałach 

dwujęzycznych z językiem hiszpańskim. 

4. Wszystkie sprawy nie zawarte w tym Regulaminie reguluje Statut szkoły.  

 

II. Zajęcia edukacyjne 

W klasie „0” uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia edukacyjne: 

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar 

godzin w klasie „0” 

1 język polski 2 

2 język hiszpański 18 

3 matematyka 2 

4 wychowanie fizyczne 3 (w tym 1godz. pływania) 

5 zajęcia z wychowawcą 1 

6 godziny do dyspozycji dyrektora 1 

Razem 27 

Religia 2 

Ogółem 29 

 

III. Zakres materiału nauczania 

W klasie „0” w ramach obowiązkowych godzin realizowane są następujące treści: 

• Język polski – program autorski z elementami utrwalenia wiedzy ze szkoły 

podstawowej uzupełniony wybranymi treściami nauczania klasy 1 szkoły 

ponadpodstawowej. 

• Język hiszpański jako język obcy nowożytny – poziom A1- B1. 

• Matematyka – program autorski z elementami utrwalenia wiedzy ze szkoły 

podstawowej uzupełniony wybranymi treściami nauczania klasy 1 szkoły 

ponadpodstawowej. 
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• Wychowanie fizyczne – dostosowany program klasy 1 szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

IV. Nauczanie języka hiszpańskiego 

1. W klasie „0” uczniowie realizują program nauczania języka hiszpańskiego na 

poziomie A1 – B1. 

2. Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się w grupach. 

3. Uczniowie zaczynają naukę języka hiszpańskiego od podstaw, ale istnieje 

możliwość utworzenia grupy bardziej zaawansowanej o ile zbierze się odpowiednia 

ilość uczniów, którzy uczyli się wcześniej języka hiszpańskiego. 

4. W każdej grupie zajęcia prowadzi kilku nauczycieli języka hiszpańskiego. 

5. Oceny bieżące wystawia każdy nauczyciel. 

6. Uczeń uzyskuje jedną ocenę śródroczną i roczną, która stanowi średnią ocen 

uzyskanych u każdego nauczyciela. 

7. Nauczanie języka hiszpańskiego w kl. „0” kończy się egzaminem końcowym.  

8. Wynik egzaminu końcowego stanowi podstawę do podziału na grupy w klasie 1  

w oddziałach dwujęzycznych liceum. 

9. W przypadku uzyskania bardzo niskiego wyniku egzaminu końcowego, szkoła 

sugeruje zmianę profilu nauczania.  

 

V. Zasady oceniania 

1. Ocenianie bieżące w klasie „0” odbywa się zgodnie ze Statutem szkoły oraz 

Przedmiotowymi Zasadami Oceniania każdego przedmiotu (udostępnione na stronie 

internetowej szkoły). 

2. W klasie „0” wystawia się oceny śródroczne i roczne z każdego przedmiotu. 

3. Uczniowie, którzy uzyskali ocenę niedostateczną roczną mają obowiązek 

przystąpienia do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie. 

 

VI. Frekwencja 

1. Uczniowie klasy „0” są zobowiązani do systematycznego uczęszczania na zajęcia 

edukacyjne ujęte w planie klasy „0”. 

2. Frekwencja ma wpływ na ocenę z zachowania. 

3. Zasady wystawiania ocen z zachowania w klasie „0” określa Statut szkoły.  
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VII. Postanowienia końcowe 

1. Uczeń po ukończeniu klasy „0” uzyskuje świadectwo ukończenia klasy wstępnej  

z językiem hiszpańskim. 

2. Świadectwo ukończenia klasy „0” upoważnia ucznia do kontynuowania nauki  

w klasie 1 dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. 

3. Pierwszeństwo kontynuowania nauki w klasie 1 dwujęzycznej mają uczniowie, 

którzy pomyślnie ukończyli kl. „0” w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku.  

4. Uczniowie, którzy ukończyli klasę „0” z oceną niedostateczną i/lub napisali 

egzamin końcowy z języka hiszpańskiego na niskim poziomie mogą przystąpić do 

powtórnej rekrutacji do wybranej klasy 1 liceum ogólnokształcącego lub technikum.  

 

 


