Odpowiedzi na pytania zadane podczas zdalnego dnia otwartego
w XXXIV LO im. Cervantesa 30 kwietnia 2020r.
1. Kiedy i jak odbędą się egzaminy predyspozycji językowych?
Zmiany w harmonogramie rekrutacji, w tym terminy wszystkich egzaminów zostaną
przekazane do wiadomości po uzyskaniu informacji od Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz z Biura Edukacji.
2. Jakie są zajęcia pozalekcyjne?
W roku szkolnym 2019/20 szkoła ma w ofercie m.in.: przygotowania do egzaminów
językowych i maturalnych, przygotowania do olimpiad przedmiotowych, koła teatralne
(polskie i hiszpańskie) i zajęcia sportowe. Szczegóły na naszej stronie
3. Czy klasa biologiczno-chemiczna uczestniczy w wymianie międzynarodowej?
Każdy uczeń naszej szkoły, który komunikuje się po hiszpańsku, niezależnie od profilu i
rocznika może uczestniczyć w wymianie międzynarodowej.
4. Czy konieczny jest rok zerowy jeśli córka ma tylko podstawy hiszpańskiego?
Jeśli chce się uczyć w klasie dwujęzycznej i w przyszłości zdawać Título de Bachiller to
konieczny jest rok zerowy. W innych oddziałach są grupy dla początkujących.
5. Jaka jest liczba przewidywanych klas pierwszych?
W roku szkolnym 2020/2021 przewidujemy nabór do sześciu klas:
- 0h wstępnej: 32 miejsca
- 1a mat/geo/hiszp. : 32 miejsca
- 1b biol/chem/hiszp: 32 miejsca
- 1c plastyczna: 32 miejsca
- 1d pol/wos/hiszp: 32 miejsca
- 1h dwujęzyczna: 2 miejsca
6. W jakich godzinach odbywają się lekcje?
Pracujemy w systemie jednozmianowym. Staramy się tak ułożyć plan zajęć, aby lekcje
zaczynały się o godz. 8:00 i kończyły do godz.15.20
7. Czy jeśli interesują mnie dwa profile to mogę zapisać się do dwóch klas równocześnie?
Można aplikować do kilku klas jednocześnie, jednak system rekrutacyjny przydzieli Cię do
jednej klasy. Dlatego ważna jest kolejność preferencji.
8. Czy klasa plastyczna jest również dwujęzyczna? Jeżeli tak, jakie to będą języki?
Klasa plastyczna nie jest klasą dwujęzyczną. W klasie plastycznej uczymy dwóch języków
angielskiego i hiszpańskiego, a jako dodatkowy przedmiot język hiszpański w sztuce.
Po klasie plastycznej nie można zdawać Título de Bachiller.
9. Czy organizowane przez szkołę wyjazdy dotyczą wszystkich klas?
Tak. Każdy uczeń naszej szkoły, niezależnie od profilu i rocznika może uczestniczyć w
wyjazdach organizowanych przez szkołę. Organizujemy zarówno wyjazdy dla wszystkich
uczniów szkoły (np. wyjazdy językowo-kulturoznawcze do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii), jak i
wycieczki klasowe, związane z profilem nauczania danej klasy (np. wycieczki naukowe
poszerzające program geografii w Bieszczady czy program historii do Budapesztu).
10. Kto będzie uczył języka polskiego w klasie pol/wos/hiszp?

Wszystkie informacje organizacyjne związane z kalendarzem roku szkolnego, przydziałem
godzin, planem lekcji będą dostępne na początku roku szkolnego.
11. Czy kładzie się duży nacisk na przedmioty nierozszerzane?
Każdy nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej. Aby ułatwić
opanowanie rozszerzonego materiału organizujemy wyjazdy, wycieczki, wyjścia i zajęcia
pozalekcyjne, w tym na uczelniach wyższych.
12. Na jakiej podstawie zmieniane będą progi punktowe? Czy będą podobne do tych
zeszłorocznych, czy niższe?
Progi punktowe zależą od wyników jakie mają kandydaci do liceum w danym roku. Im
wyższe wyniki i im więcej chętnych do danej klasy, tym wyższe progi punktowe. Możemy
jedynie powiedzieć jaka była minimalna liczba punktów do poszczególnych klas w roku
ubiegłym, np. humanistyczna 156,55 pkt. (na 200 możliwych), plastyczna 192,55 pkt. (na
300 możliwych). Pełna informacja o każdej klasie, w tym zeszłoroczne progi punktowe,
zostały podane w kolorowym folderze o klasach dostępnym na tej stronie.

13. Od ilu punktów dzieci dostawały się do klasy pol/wosp/hiszp w 2018 roku? Czy hiszpański w
tej klasie jest od absolutnego zera?
Zeszłoroczny próg przyjęć 156,55 pkt. W tej klasie są grupy z języka hiszpańskiego dla
początkujących i zaawansowanych.
14. Czy po "zerówce" można pójść na biol-chem czy tylko human?
Klasa „0” w następnym roku szkolnym staje się klasą 1h czyli klasą dwujęzyczną z roszerzoną
historią i geografią.
15. Do kiedy można składać teczki z pracami?
Zmiany w harmonogramie rekrutacji, w tym terminy składania teczek, zostaną przekazane
do wiadomości po uzyskaniu informacji od Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz z Biura
Edukacji.
16. Czy do teczki obowiązkowo trzeba załączyć pracę portretową/ dotyczącą anatomii ludzkiej?
Tak, szczegółowe informacje:
http://cervantes.edu.pl/pliki/szczeg_egz_do_klasy_plastycznej.pdf
17. Czy będąc na biol-chem-hiszp można zdawać maturę hiszpańską?
Można zdawać maturę z jęz. hiszpańskiego, nie można zdawać Título de Bachiller.
18. Czy jest planowany wyjazd integracyjny?
Tak, jest planowany. Jednak plany wyjazdowe na rok szkolny 2020/2021 zweryfikuje
sytuacja epidemiologiczna na Świecie.
19. Czy są jakieś wymiany międzynarodowe? Czy będą wyjazdy do Hiszpanii?
Co roku planujemy różnego rodzaju wyjazdy, obozy, wymiany, plenery. Jednak plany
wyjazdowe na rok szkolny 2020/2021 zweryfikuje sytuacja epidemiologiczna na Świecie.
20. Czy w przyszłym roku są planowane zajęcia sportowe?
Zajęcia sportowe są planowane. Corocznie uczniowie mogą brać udział w zajęciach SKS.
Prężnie działa i odnosi sukcesy sekcja Piłki Siatkowej i Koszykówki.

21. Czy jest klasa z francuskim?
Nie ma takiej klasy. W naszej szkole uczymy wyłącznie jęz. angielskiego i hiszpańskiego.
22. Jakie są przedmioty rozszerzone w klasie "0"?
Intensywna nauka od podstaw jęz. hiszpańskiego 18 godzin tygodniowo. Od klasy pierwszej
przedmiotami rozszerzonymi są: j. hiszpański, historia i geografia.
23. Czy w szkole jest wysoki poziom nauczania biologii i chemii?
Staramy się aby wszystkich przedmiotów nauczać na wysokim poziomie, i aby każdy z
naszych absolwentów kontynuował naukę na wymarzonym kierunku studiów.
24. Gdzie się logować aby moc pisać egzamin
Rekrutacja do szkoły w m.st. Warszawa odbywa się poprzez system VULCAN. Wszystkie
informacje zawarte są (i będą po weryfikacji) w REGULAMINIE REKRUTACJI
25. Jak liczne są klasy i czy w razie dużego zainteresowania mogą powstać kolejne?
W oddziale przewidywana jest liczba 32 uczniów, planujemy otworzyć 5 oddziałów.
Nie jest możliwe powstanie większej liczby klas ze względu na ograniczenia lokalowe.
26. Ile punktów najmniej trzeba uzyskać, aby dostać się do szkoły w rekrutacji uzupełniającej?
W tym roku nie ma rekrutacji uzupełniającej
27. Czy można jednocześnie aplikować do klasy wstępnej jak i profilowej np.: pol/wos/hiszp.
Można aplikować do kilku klas jednocześnie, jednak system rekrutacyjny przydzieli Cię do
jednej klasy. Dlatego ważna jest kolejność preferencji. Do klasy wstępnej obowiązuje
dodatkowy egzamin predyspozycji językowych.

