
Uwaga!

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 

          1.   Proces rekrutacyjny uwzględnia przedmioty przewidziane                
do realizacji w zakresie rozszerzonym.

  2.  Wszystkie rozszerzenia realizowane są od klasy pierwszej
          3.  Proponowane warianty przedmiotów rozszerzonych:

       Klasa  (matematyczno-fizyczna)POLITECHNICZNA PW
      dwujęzyczna

                   I  przedmiot rozszerzony: matematyka                                                                                                            
II  przedmiot rozszerzony: fizyka lub geografia                                                                                                  
III przedmiot rozszerzony: j. angielski

       Klasa  (biologiczno-chemiczna)AKADEMICKA UKSW
                   dwujęzyczna
                   I  przedmiot rozszerzony: biologia                                                                                                              

II  przedmiot rozszerzony: chemia                                                                                                                    
III przedmiot rozszerzony:  j. angielski  

       Klasa dziennikarsko-prawna (humanistyczna)
                   I  przedmiot rozszerzony: j. polski                                                                                                              

II  przedmiot rozszerzony: historia                                                                                                                 
III przedmiot rozszerzony: j. angielski

       Klasa informatyczna
                   I  przedmiot rozszerzony: informatyka                                                                                                          

II  przedmiot rozszerzony: j. angielski                                                                                                 
III przedmiot rozszerzony: matematyka

    4. Istnieje możliwość zorganizowania grupy na zajęcia                         
z  przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym przy 
minimalnej liczbie 15 chętnych.

             Nauczanie języków obcych:

     Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów.
              Grupy   są rekrutowane z uwzględnieniem stopnia zaawansowania             

w oparciu  o wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny na świadectwie.

PARTNERZY/WSPÓŁPRACA

1. Stała współpraca z ośrodkami naukowymi:

· PW

       · UKSW

· UW

       · SGGW

· PAN

       ·  NOT

2. Stała współpraca ze działającymi na rzecz edukacji: stowarzyszeniami 

· Edukacja na Nowo

      ·  Rodzice w Edukacji

3. Współpraca z liceami z terenu Unii Europejskiej

4. ;                                                                                                                       KLASY PATRONACKIE

5. Udział w na uczelniach;                                                                               laboratoriach i wykładach 

6. Lekcje otwarte na terenie szkoły z udziałem kadry profesorskiej;                                                    

7. Kształcenie przedsiębiorczości i innowacyjności;                                                                         

8. Współpraca z lokalną społecznością i przedsiębiorcami;                                                                             

9. Aktywność literacka i teatralna uczniów w warszawskich teatrach.

Klasa                                Przedmioty punktowane przy naborze
matematyczno-fizyczna j. polski, matematyka, fizyka, geografia
biologiczno-chemiczna j. polski, matematyka, chemia, biologia
dziennikarsko-prawna j. polski, matematyka, historia, 
informatyczna                 j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

Zasady rekrutacji



TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
- TRADYCJA 

I NOWOCZESNE PODEJŚCIE

Od 1 wrzeœnia 2021 r.:
zajêcia odbywaj¹ siê 
w nowoczesnych, przestronnych
salach dydaktycznych
naszym uczniom oferujemy 
profesjonalne zaplecze sportowe
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