
 

 Czy liceum dysponuje pełną obsadą kadrową nauczycieli? 

Liceum dysponuje pełną obsadą kadrową z kwalifikacjami do pracy w szkole średniej 

i  doświadczeniem  pracy z młodzieżą licealną. 

Jaki jest poziom edukacyjny w szkole? 

Nauczyciele – mimo trudów pracy w systemie online- są zadowoleni z postępów edukacyjnych 

młodzieży. Widać dużą grupę uczniów ze skonkretyzowanymi wysokimi aspiracjami edukacyjnymi, 

która wykazuje się dużą aktywnością w przestrzeni edukacyjnej, samorządowej, sportowej, 

artystycznej i wolontariackiej. Znalazło to odzwierciedlenie w ubiegłorocznych ocenach 

końcoworocznych i nagrodach, pochwałach za aktywną postawę. Zdaniem radypedagogicznej, 

rodziców i uczniów poziom edukacyjny w szkole jest wysoki, ale wymaga systematycznej, 

odpowiedzialnej pracy uczniów i nauczycieli. Podkreślamy, że w sytuacji trudności wynikających z 

kłopotów zdrowotnych, rodzinnych,emocjonalnych itp., które są coraz częstszym zjawiskiem podczas 

trwającej epidemii i nauki online młodzież może liczyć na szybkie, pełne zaangażowania i empatii 

wsparcie ze strony wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa. 

Czy będą w przyszłym roku będą zajęcia dodatkowe? 

Tak. Będziemy je organizować przy wsparciu urzędu dzielnicy i Biura Edukacji m.in. w ramach 

„Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” i „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” oraz we 

współpracy z licznymi fundacjami, które prowadzą zajęcia w ramach programów finansowanych 

przez BE. Skorzystamy też z zapowiadanych programów ministerialnych (m.in. w zakresie sportu) 

Jak wygląda nauka online? 

Realizujemy zajęcia korzystając z pakietu office 365 (najczęściej wykorzystujemy teams, outlooka) 

Cały czas badamy dostęp uczniów do internetu i komputerów oraz stopień ich satysfakcji z jakości 

lekcji online. 

Osobom potrzebującym użyczamy sprzęt szkolny (kamerki, laptopy) lub umożliwiamy pracę w tzw. 

bezpicznych stanowiskach w szkole w przypadku kłopotów z Internetem.  

Oprócz lekcji planowych realizujemy projekty online we współpracy z instytucjami kulturalnymi 

(muzeami, teatrami) i naukowymi (m.in. szkołami wyższymi). Ostatnio coraz więcej uczniów 

uczestniczy w angielskojęzycznych spotkaniach w Ambasadzie Amerykańskiej) 

 

W jakich godzinach będą lekcje? 

Podobnie jak w obecnym roku, czyli z reguły od 8.00 do 15-ej. 

Czy będą zajęcia sportowe? 

Jeśli pozwalają na to warunki epidemiczne, prowadzimy dwie sekcje zajęć dodatkowych w ramach 

sks-ów . Licealiści dokonują wyboru dyscyplin (np. gry zespołowe, taniec, zajęcia 

rekreacyjne, lekkoatletyka) zapisując się do oferowanych grup w ramach 

obowiązkowego w-fu. Są to grupy międzyoddziałowe. Nasi uczniowie 



uczestniczą w zawodach w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

(Tzw. WOM) 

Jak pomieszczą państwo ok. 90 nowych uczniów w szkole, w której nie ma miejsca, a dzieci miały 

lekcje na korytarzach i salach gimnastycznych. A do budowy nowej szkoły jeszcze daleko. 

W tym roku dzięki subwencji oświatowej pozyskaliśmy fundusze na organizację nowych przestrzeni 

dydaktycznych (w budynku hali sportowej) dla uczniów LO i w budynku szkoły dla uczniów SP (m.in. 

wydzielona dodatkowa salka na zajęcia świetlicowe) i jedna wspólna salka językowa dla SP i LO. 

W sali – a właściwie – hali sportowej odbywają się tylko planowe lekcje w-fu. Czasami realizujemy tu 

projekty edukacyjne wymagające większej przestrzeni.  

Lekcje na korytarzu miały miejsce incydentalnie w czasie przechodzenia z organizacji pracy szkoły w 

pracowniach przedmiotowych w etap zalecany podczas próby pracy stacjonarnej w czasie pandemii w 

tzw. „bańkach” czyli przy założeniu, że uczniowie nie zmieniają sal. Wtedy jedna grupa językowa 

zostawała w swojej sali, a druga -rotacyjne- korzystała z innych zdezynfekowanych przestrzeni. Nie 

uwzględniał tego ułożony do normalnej rzeczywistości plan i kilka razy uczniowie pracowali w 

bibliotece lub na korytarzu. 

Lekcje zarówno w LO jak i klasach IV-VIII odbywają się i będą się odbywać na jedną zmianę (nie jest to 

standard nawet w naszej dzielnicy) i z reguły kończą się około g. 15-tej, incydentalnie – z uwagi na 

łączenie etatów przez nauczycieli z pracą w innych placówkach np. w przypadku j. hiszpańskiego i 

niemieckiego w SP czy chemii w LO – w bieżącym roku lekcje czasami kończą się po 16-tej. 

 Klasy I-III SP – w trybie stacjonarnym dla obu szkół- pracowały na dwie zmiany najpóźniej do 14;30. 

W tym planie były uwzględnione wyjazdy na basen, religia, etyka itp.  

Do tej pory młodzież licealna wcześniej kończyła zajęcia w piątki (zarówno w ubiegłym jak i tym roku 

była to godzina 13:30). W piątek na 7 i 8 lekcji w tym roku mają zajęcia tylko tzw. grupy rozszerzenia z 

wos-u, geografii i chemii. Uczniowie uczestniczący w tych rozszerzeniach zaczynają lekcje od 8;55. 

Dalsza optymalizacja ułożenia planu lekcji pozwoli na pomieszczenie planowanych trzech oddziałów 

kl. I LO. Mamy nadzieję, że wybór naszej szkoły przez absolwentów wesołowskich szkół 

podstawowych uchroni tę młodzież przed koniecznością korzystania z komunikacji miejskiej w tak 

obecnie niepewnych czasach z powodu zagrożenia epidemicznego. 

Czy będzie szkolna drużyna sportowa? 

Chętni uczniowie wybierają w ramach jednej z trzech godzin w-fu preferowaną dyscyplinę sportową i 

specjalizują się w niej m.in. w celu reprezentowania szkoły podczas zewnętrznych zawodów. 

Dodatkową formą aktywności fizycznej są zajęcia specjalistyczne w ramach sks. 

  

Czy szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi? 

Nasi chętni uczniowie już drugi raz biorą udział w warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie 

np. „Od zera do grafiki komputerowej” i „ Python w elektronicznej sieci” na Uniwersytecie 

Warszawskim, w Dniu liczby PI na Uniwersytecie Śląskim oraz w warsztatach językowych na UW. 

Obecnie najstarszy rocznik – przyszłoroczni maturzyści- uczestniczy w dniach otwartych 

organizowanych przez wyższe uczelnie we współpracy z „Perspektywami”. 



Jakie są zajęcia dodatkowe? 

W tym roku  uczniowie uczestniczyli w robotyce, edukacji medialnej,zespole redakcyjnym gazetki, sks-

ach , dodatkowej matematyce, etyce z elementami filozofii.. 

  

Czy będą prowadzone zajęcia z montażu filmowego?  

Takie zajęcia prowadzone są w ramach informatyki. 

Czy są organizowane konkursy szkolne i międzyszkolne? 

Tak , są to konkursy językowe, naukowe, czytelnicze i artystyczne 

 Dzień dobry, proszę o informację czy są miejsca w LO w obecnej klasie 1-ej?  

Dysponujemy dwoma wolnymi miejscami w kl. IB. 


