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Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistyczno-językowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI: 

      j. polski, matematyka, historia, j. angielski

ROZSZERZENIA:

W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty (spośród j. polskiego, historii              
i j. angielskiego). Obowiązkowy przedmiot rozszerzenia: j. polski.

ZAŁZAŁOŻENIA:

 - przygotowanie do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo,              
dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologie,                  
lingwistyka, kulturoznawstwo, historia, socjologia;
 - przygotowanie do podjęcia nauki na kierunkach pedagogicznych na studiach         
uniwersyteckich, na uczelniach pedagogicznych oraz UKSW;
 - przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

DlaDla chętnych przewidujemy możliwość uczestnictwa w międzyoddziałowym        
rozszerzeniu z geografii.



Klasa dla uczniów o zainteresowaniach ekonomiczno-społecznych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI: 

      j. polski, matematyka, geografia, j.angielski

ROZSZERZENIA:

W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty (spośród matematyki, geografii       
i j.angielskiego). Obowiązkowy przedmiot rozszerzenia: matematyka.

ZAŁZAŁOŻENIA:

 - przygotowanie do podjęcia studiów na uniwersyteckich wydziałach:                          
matematycznym, ekonomicznym itp.;
 - przygotowanie do podjęcia studiów na Politechnice, w SGH, w SGGW i na UKSW;
 - przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach 
uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych;
 - przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

DlaDla chętnych przewidujemy możliwość uczestnictwa w międzyoddziałowym        
rozszerzeniu z historii.



Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI: 

       j. polski, matematyka, biologia i chemia

ROZSZERZENIA:

W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty (spośród biologii, chemii                          
i matematyki). Obowiązkowy przedmiot rozszerzenia: chemia lub biologia.

ZAŁZAŁOŻENIA:

 - przygotowanie do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych,                                  
na uniwersyteckich wydziałach przyrodniczych, biotechnologii i ochrony środowiska, 
na politechnice, w uczelniach pedagogicznych;
 - przygotowanie do podjęcia studiów w SGGW i na UKSW;
 - przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach 
uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych;
  - przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Dla chętnych przewidujemy możliwość uczestnictwa w międzyoddziałowym        
rozszerzeniu z j. angielskiego.



NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Nauka języka wiodącego (j. angielskiego) i drugiego języka obcego 
będzie odbywała się w grupach międzyoddziałowych utworzonych        
z uwzględnieniem stopnia zaawansowania.

- język angielski obowiązkowo

- drugi język do wyboru:

                   - niemiecki (początkujący, kontynuacja)

                  - hiszpański (początkujący, kontynuacja)



W OFERCIE SZKOŁY ZNAJDĄ SIĘ:
- zajęcia w ramach ścieżki multimedialnej
- redagowanie gazetki „Licealnik”
- zajęcia z robotyki
- przedmiotowe koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami młodzieży
-- uczestnictwo w realizacji szkolnych projektów i konkursów organizowanych 
przez Samorząd Uczniowski
- Klub Wolontariusza
- projekt „Szkoła varsavianistyczna” zakładający współpracę ze stołecznymi 
instytucjami kultury i nauki 
- zajęcia ekonomiczne, prawne
- zajęcia sportowe.

W PLANACH RÓWNIEŻ:
- debaty oksfordzkie w ramach działań Samorządu       
Uczniowskiego
- popołudnia kultury (cykl popołudniowych działań 
młodzieży realizowanych dla środowiska szkoły, lokalnego   
i kandydatów)
-- obóz naukowy – łączenie teorii z praktyką i spotkania            
z pasjonatami (forma stacjonarna lub wyjazdowa)
- wycieczki dydaktyczne zgodne z realizacją treści                  
programowych.


