
Pytania w kategorii: jakie języki? Ile godzin? Jakie grupy?

W szkole są tylko 2h języka angielskiego, to bardzo mało. Czy są inne możliwości 
uczenia się języka? Czy realioznawstwo nauczane jest w języku  angielskim?
Realioznawstwo jest nauczane w języku angielskim; jest 3. godziną języka angielskiego. 
Jeśli chodzi o inne możliwości uczenia się języka angielskiego, to mamy olimpijskie koło 
języka angielskiego, organizowane są też zajęcia koła translatorskiego i spotkania ligi 
debatanckiej w języku angielskim (jeśli jest zainteresowanie ze strony uczniów).

Na czym polega lekcja realioznawstwa?
To wiedza o krajach anglojęzycznych po angielsku, czyli dodatkowa lekcja języka 
angielskiego. W ten sposób godzin języków jest 3+3

Jaka jest szansa, że w danym profilu konkretny język będzie kontynuacją?
Języki nie są przypisywane do klas. Przydział następuje dopiero we wrześniu, na 
podstawie testów. W kwestionariuszu osoby przyjęte do szkoły zaznaczają preferencje 
językowe: na miejscu 1. wpisują ten język, którego najbardziej chcą się uczyć. 

Jakie języki obce, oprócz angielskiego, są do wyboru?
Niemiecki, francuski, hiszpański. 

Czy można w rekrutacji zadeklarować jako drugi język np. hiszpański i jakie są szanse na 
kontynuację / uwzględnienie preferencji kandydata?
Deklaruje się preferencję językową, czyli „najbardziej chciałbym uczyć się hiszpańskiego”.
Przydział i języków, i grup zależy od wyniku testów diagnozujących i tego, jacy uczniowie 
dostaną się do szkoły (z jaką znajomością danego języka). Nauczyciel w grupie 
dodatkowo może różnicować zadania, jeśli grupa jest jedna, a uczniowie znacznie różnią 
się zaawansowaniem. Szkoła stara się sprostać oczekiwaniom kandydatów, ale gwarancji
wyboru 1 preferencji nie daje.

Czy jest możliwość nauki języka hiszpańskiego od zera (miałem go w szkole od 4 klasy, 
lecz wciąż mało co z niego umiem)?
Wszystko zależy od zapotrzebowania - jeżeli zbierze się wystarczająco duża grupa 
uczniów pierwszych klas, zainteresowanych nauką języka hiszpańskiego od podstaw, to 
oczywiście będzie taka możliwość.

Czy jest możliwa nauka języka francuskiego od podstaw?
Zależy, czy zbierze się grupa chętnych osób na francuski od podstaw.

Ilu jest nauczycieli od niemieckiego i czy wszyscy są wymagający?
Nauczycieli języka niemieckiego mamy troje. Można o nich (o innych też) przeczytać na 
https://www.czacki.edu.pl/o-szkole/nauczyciele



Czy nauczyciele języka angielskiego prowadzą całe lekcje w języku obcym? Pytam, gdyż 
uważam, że to pozytywnie wpływa na rozwój uczniów.
To zależy od grupy i od nauczyciela, ale najczęściej lekcje prowadzone są po angielsku.

Na jakim poziomie jest nauka języka hiszpańskiego?
Poziom grupy hiszpańskiej zależy od tego, jaki jest skład grupy, czyli ile osób zaczyna od 
zera, a ile coś już umie; są dwa poziomy

Podsumowując:

Jaki będzie ten drugi język, zależy od wyników testów językowych we wrześniu, wtedy 
nastąpi przydział języków i grup. 

Języki (angielski/inny): 2 +1 godzina realioznawstwa (razem 3)+3 drugiego języka. 
Razem 3 godziny języka angielskiego i 3 godziny drugiego języka


