
Dni otwarte:

20 marca 2019 r. (środa) godz.17.00

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 17.00 

Klasa                                Przedmioty punktowane przy naborze
matematyczno-fizyczna j. polski, matematyka, fizyka, geografia
biologiczno-chemiczna j. polski, matematyka, chemia, biologia/fizyka*
humanistyczno-prawna j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
informatyczna                 j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

Zasady rekrutacji
(*) - uwzględniana jest lepsza z ocen

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do  jest uzyskanie klasy dwujęzycznej

pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych. Punktacja ze sprawdzianu 

jest dodatkowym elementem w procesie rekrutacyjnym. 

Zasady kształcenia po szkole podstawowej
Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących

1. Nauka trwa 4 lata.

         2. Od klasy pierwszej każdy uczeń realizuje wszystkie przedmioty w zakresie rozszerzonym.

3. Rekrutacja do klas pierwszych uwzględnia przedmioty przewidziane do realizacji              

w zakresie rozszerzonym.

         4. Proponowane warianty przedmiotów rozszerzonych:

       Klasa  (matematyczno-fizyczna)POLITECHNICZNA PW

      - również dwujęzyczna

                      I przedmiot rozszerzony: matematyka                                                                                                            

II przedmiot rozszerzony: j. angielski                                                                                                         

III przedmiot rozszerzony: fizyka lub geografia

       Klasa  (biologiczno-chemiczna)AKADEMICKA UKSW

                      - również dwujęzyczna

                      I przedmiot rozszerzony: j. angielski                                                                                                                   

II przedmiot rozszerzony: chemia                                                                                                                    

III przedmiot rozszerzony: biologia lub matematyka

       Klasa humanistyczno-prawna

                      I przedmiot rozszerzony: j. polski                                                                                                              

II przedmiot rozszerzony: historia                                                                                                                 

III przedmiot rozszerzony: WoS lub j. angielski

       Klasa informatyczna

                     I przedmiot rozszerzony: informatyka                                                                                                        

II przedmiot rozszerzony: j. angielski                                                                                                        

III przedmiot rozszerzony: matematyka

6. Istnieje możliwość zorganizowania grupy na zajęcia z przedmiotów prowadzonych                

w zakresie rozszerzonym przy minimalnej liczbie 13 chętnych.

Nauczanie języków obcych:

4. Lekcje języków obcych odbywają się w systemie międzyklasowym.

        5. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Grupy są rekrutowane                   

z uwzględnieniem stopnia zaawansowania w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty              

i oceny na świadectwie.

6. Drugim językiem obcym nauczanym w szkole jest, w zależności od wyboru kandydata:           

j. francuski lub j.niemiecki lub j.rosyjski (wymagana minimalna liczba chętnych w grupie   

to 10 osób).

Nauczanie  przedmiotów ogólnokształcących

1. Nauka trwa 3 lata.

       2. Rekrutacja do klas pierwszych uwzględnia przedmioty przewidziane do realizacji od klasy 

drugiej w zakresie rozszerzonym. I przedmiot rozszerzony realizowany jest od klasy pierwszej.

3. Ostatecznego wyboru przedmiotów realizowanych od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym 

uczeń dokonuje w II półroczu klasy pierwszej

       4. Proponowane warianty przedmiotów rozszerzonych:

         Klasa  (matematyczno-fizyczna)POLITECHNICZNA PW

             - również dwujęzyczna

             I przedmiot rozszerzony: matematyka                                                                                                                 

II przedmiot rozszerzony: j. angielski                                                                                                             

III przedmiot rozszerzony: fizyka lub geografia

             Klasa  (biologiczno-chemiczna)AKADEMICKA UKSW

             - również dwujęzyczna

             I przedmiot rozszerzony: j. angielski                                                                                                                    

II przedmiot rozszerzony: chemia                                                                                                                         

III przedmiot rozszerzony: biologia lub matematyka

       Klasa humanistyczno-prawna

             I przedmiot rozszerzony: j. polski                                                                                                                      

II przedmiot rozszerzony: historia                                                                                                                

III przedmiot rozszerzony: WoS lub j. angielski

5. Istnieje możliwość zorganizowania grupy na zajęcia z przedmiotów prowadzonych   w zakresie 

rozszerzonym przy minimalnej liczbie 13 chętnych.

Nauczanie języków obcych:

1. Lekcje języków obcych odbywają się w systemie międzyklasowym.

       2. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Grupy są rekrutowane                      

z uwzględnieniem stopnia zaawansowania w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego             

i oceny na świadectwie.

3. Drugim językiem obcym nauczanym w szkole jest, w zależności od wyboru kandydata: j. 

francuski lub j. niemiecki lub j. rosyjski(wymagana minimalna liczba chętnych w grupie to 10 

osób).

Zasady kształcenia po gimnazjum



TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
- TRADYCJA I NOWOCZESNE

PODEJŚCIE

Nasze atuty:

   1. KLASY DWUJĘZYCZNE:

· realizacja min. 2 przedmiotów w języku polskim i angielskim,

· przygotowanie do matury dwujęzycznej,

·      dodatkowe 3 godziny j. angielskiego w tygodniu,

· zwiększona ilość godzin matematyki, 

· przygotowanie do certyfikatów z j. angielskiego.

   2. Projekty międzynarodowe:

· realizacja zadań w projektach Erasmus +,

· wymiana polsko-niemiecka młodzieży,

· wymiana z Ikšķiles vidusskola na Łotwie,

· projekt Lattitude z Australią i Nową Zelandią.

   3. Stała współpraca z wyższymi uczelniami: PW, UKSW, UW, SGGW i PAN:

· KLASY PATRONACKIE,

· udział w warsztatach i wykładach na uczelniami,

· lekcje otwarte na terenie szkoły z udziałem kadry profesorskiej.

   4. Profesjonalne przygotowanie uczniów do matury.

   5. Współpraca z ambasadami.

   6. Prowadzenie zajęć metodą CLIL.

   7. Praca na lekcji metodą WebQest.

   8. Udział w kursach Khan Academy.

   9. Klub przedsiębiorczości - kształcenie przedsiębiorczości i innowacyjności.

 10. Szkolenia i konferencje dla uczniów umożliwiające rozwój osobisty.

 11. Współpraca z lokalną społecznością i przedsiębiorcami.

 12. Kształtowanie postaw prospołecznych: liczne wycieczki, wyjazdy i zajęcia  integracyjne, 

lekcje muzealne, warsztaty, aktywny wolontariat.

 13. Kontakty  z rodzicami z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

 14. Szkoła z tradycjami, bezpieczna, z dobrą lokalizacją, bez konieczności dalekich dojazdów.
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