Co muszę zrobić, żeby zostać uczniem Bułhaka?
Przede wszystkim musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Od 18 maja będą odbywały się rozmowy
online oraz musisz we wskazanym Ci dniu napisać test online. Po 26 maja Twoim rodzice mogą
podpisać już umowy edukacyjne.

Czy wyniki sprawdzianu ósmoklasisty są brane pod uwagę?
Nie. Rekrutacja do naszego liceum przebiega wcześniej i w ogóle nie bierzemy pod uwagę tych
wyników. Możesz zostać przyjęty do naszego liceum jeszcze przed przystąpieniem do sprawdzianu
ósmoklasisty ☺

Czym powinienem się kierować przy wyborze profilu?
Wybór profilu wiąże się z inną liczbą godzin przedmiotów rozszerzonych. Zastanów się więc, jakie są
Twoje zainteresowania i mocne strony. Czego lubisz się uczyć, a za jakimi przedmiotami nie
przepadasz. Jeśli wolisz przedmioty humanistyczne – profil Internet i Social Media jest dla Ciebie
idealny. Jeżeli przedmioty ścisłe, matematyczne, z elementami biznesowymi – doradzamy profil
Ekonomiczny. Przyrodnicy z kolei powinni spojrzeć na ofertę Bio-Science. Przedmioty rozszerzone
realizowane są od klasy pierwszej, więc każda zmiana w trakcie roku szkolnego wiąże się z
nadrobieniem różnic w programie nauczania. Ponadto, każdy profil ma inną ofertę przedmiotów
dodatkowych i warsztatów (zapraszamy do prezentacji o szkole, tam znajdziesz charakterystykę
poszczególnych profili).

Czy przed rozpoczęciem roku szkolnego mogę zmienić wybrane przeze mnie
teraz przedmioty rozszerzone?
Tak, można to zrobić. Wybór, którego teraz dokonujesz ten nie jest ostateczny, ale ważny w
kontekście egzaminu kwalifikacyjnego do naszego Liceum. Wszelkie ewentualne zmiany w wyborze
przedmiotów prosimy wskazać do końca lipca.

Jakiego typu pytań mogę się spodziewać na teście kwalifikacyjnym?
Test online składa się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Jego celem jest sprawdzenie
wiedzy ogólnej, umiejętności logicznego myślenia i analizy przyczynowo-skutkowej, a także wiedzy z
kluczowych dla poszczególnego profilu przedmiotów. Kilka pytań służy zdiagnozowaniu poziomu
języka angielskiego. Czas na ich rozwiązanie to 75 minut. Szczegółowa instrukcja wyjaśniająca zasady
rozwiązywania zadań przesłana zostanie uczestnikom rekrutacji.

Na czym polegać będzie rozmowa kwalifikacyjna?
Podczas rozmowy przede wszystkim chcemy Cię poznać. Chcemy się dowiedzieć jakie masz
zainteresowania i dlaczego decydujesz się na dany profil. Możemy zadać Ci pytanie związane z
intersującymi Cię przedmiotami rozszerzonymi lub poprosić o zaproponowanie rozwiązania sytuacji
problemowej. Część rozmowy odbywać się będzie w języku angielskim.

W jaki sposób oceniana jest rozmowa kwalifikacyjna?
Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest przez trzyosobową komisję. Każdy z jej członków przyznaje
punkty zgodnie z przyjętymi kryteriami. Średnia wyniku trzech osób stanowi o ostatecznym wyniku
rozmowy.

Na czym polega dwujęzyczność?
Dwujęzyczność jest nieobowiązkowa. Uczniowie, którzy chcą uczyć się w programie dwujęzycznym,
powinni posługiwać się angielskim na poziomie B1.
W Bułhaku można realizować program dwujęzyczny w 2 profilach – Social Media i Ekonomicznym.
W ramach dwóch przedmiotów, których młodzież uczy się na poziomie rozszerzonym, prowadzone
są dodatkowe lekcje, głównie w języku angielskim. Dla profilu Social Media jest to historia i geografia,
zaś dla Ekonomicznego – historia, geografia i matematyka (dwa do wyboru). Kwalifikacja do
programu dwujęzycznego podejmowana jest przez komisję rekrutacyjną na podstawie testu i
rozmowy kwalifikacyjnej.

Co mi da program dwujęzyczny?
Dwujęzyczność to lekcje języka angielskiego, które charakteryzują się wyższym poziomem trudności.
Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym wymaga lepszych umiejętności językowych niż
matura na poziomie rozszerzonym, jednak na wszystkich polskich uczelniach wynik takiego egzaminu
mnożony jest x 4/3. W przypadku innych przedmiotów (geografii, matematyki i historii)
przygotowane programy nauczania mają na celu poszerzenie zasobu słownictwa z poszczególnych
dyscyplin. Można także przystąpić do dodatkowego egzaminu maturalnego z tych przedmiotów,
które przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Czy język angielski w dwujęzyczności należy zaliczany jest do grupy
przedmiotów rozszerzonych?
Formalnie nie. Język angielski dla uczniów w programie dwujęzycznym, nie jest zaliczany do grupy
przedmiotów rozszerzonych. Dlatego też, żeby spełnić wymogi narzucone przez MEN, muszą oni
zrealizować odpowiedni wymiar godzin z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wiąże się to z
większą liczbą godzin lekcyjnych w tygodniu.

