Odpowiedzi na często zadawane pytania
1. Pytania dotyczące klas i rozszerzeń
Rozszerzenia po klasie wstępnej
Czy w przyszłym roku w klasie dwujęzycznej przyrodniczej będą rozszerzane te same
przedmioty, co w tym roku?
Planujemy otworzyć jedną klasą dwujęzyczną humanistyczną i jedną klasę dwujęzyczną
matematyczno-przyrodniczą. Wybór przedmiotów rozszerzonych w tych klasach w
roku szkolnym 2021/2022 zostanie dokonany w trakcie trwania przyszłego roku
szkolnego a wpływ na przedmioty rozszerzone będą mieli uczniowie klasy wstępnej.
Jakie będą rozszerzenia po klasie wstępnej? Czy będą w tym zakresie zmiany (czy w
kolejnym roku zostaną utrzymane)? Co, jeśli uczeń po roku w klasie wstępnej uzna, że
to nie jest dla niego? Czy będzie brał udział w kolejnej rekrutacji z kolejnym rocznikiem
do normalnej klasy 1?
Wybór klasy wstępnej wiążę się z kontynuacją nauki w klasie dwujęzycznej. Uczeń,
który rezygnuje z tej ścieżki może ubiegać się o miejsce w innej klasie pierwszej w
szkole. Decyzja należy do Dyrektora szkoły.

Klasa 1B
Czy w klasie IB będą obydwa drugie języki obce, czyli hiszpański i francuski. Co
oznacza, że grupa z danego drugiego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia
liczba chętnych? Czy może zdarzyć się tak, że będzie tylko hiszpański lub tylko
francuski?
W klasie 1B jest przewidziana jedna grupa z językiem hiszpańskim i jedna grupa z
językiem francuskim. Jeśli na dany język zgłosi się zbyt mało chętnych (poniżej 13) to
wtedy grupa ta nie powstanie, powstaną natomiast 2 grupy z tego samego języka.
Czy drugie języki czyli hiszpański i francuski będą uczone od podstaw i czy jeśli uczeń
nigdy nie uczył się tych języków to czy może starać się o przyjęcie do tej klasy?
Grupy z języków francuskiego i hiszpańskiego będą od podstaw.
Jeśli będą dwa drugie języki, to czy to oznacza, że klasa będzie dzielona, pierwsza
połowa będzie miała hiszpański, a druga francuski? Tak, ale podział na języki będzie
wynikał z wyboru ucznia.
Czy do tej klasy jest test kompetencji językowych? Nie
Czy będą utworzone dwie osobne grupy rekrutacyjne dla klasy 1B w zależności od
wyboru drugiego języka? (hiszpański lub francuski) Nie
Dlaczego obecna klasy 1B ma plastykę a klasa 1H pp i wok (podobne rozszerzone
przedmioty)?
Jak przewidziane jest to w nowym roku szkolnym?

Obecna klasa 1B ma plastykę, gdyż wynika to z podstawy programowej dla klas
licealnych po szkole podstawowej. W klasie 1H jest wiedza o kulturze, gdyż jest to klasa
po gimnazjum i taki zestaw przedmiotów wynika z podstawy programowej dla klas
licealnych po gimnazjum. W nowych klasach pierwszych będzie już tylko plastyka bo są
to klasy po szkole podstawowej.
Dlaczego przy rekrutacji do klasy 1B liczy się akurat ocena z fizyki a nie np. z
hiszpańskiego, historii, czy innego przedmiotu? Nie jest to przecież klasa o profilu
mat-fiz?
Dlatego, że fizyka jest przedmiotem różnicującym kandydatów o wiele bardziej niż
historia czy język obcy.
Klasa 1C
Czy w klasie z rozszerzoną historią, wosem i geografią nauczany jako drugi język będzie
hiszpański?
W klasie tej uczniowie uczą się j.angielskiego i j. francuskiego.
Klasy dwujęzyczne
Jaki jest poziom nauczania jęz. angielskiego w klasie dwujęzycznej 1D i w jakim
wymiarze tygodniowym?
Język angielski jest nauczany na poziomie zaawansowanym w wymiarze 2 godzin
tygodniowo.
Inne
Ile godzin francuskiego będzie tygodniowo w klasie, w której język ten będzie nauczany
od podstaw?
Język francuski od podstaw jest nauczany w wymiarze godzin 2/3/3/3 godziny
tygodniowo.
Czy języki (oprócz angielskiego) nauczane są od podstaw?
Tak, z wyjątkiem klas dwujęzycznych.
Pytanie, które również mnie nurtuje, to czy lekcje z niektórych przedmiotów, typu
język angielski, będą prowadzone w grupach międzyklasowych czy "normalnych".
Grupy językowe z francuskiego i hiszpańskiego są również od podstaw. Język angielski
prowadzony jest w grupach klasowych. Język francuski od podstaw jest nauczany w
wymiarze godzin 2/3/3/3 tygodniowo.
2. Pytania dotyczące procesu rekrutacji
Jak działa rekrutacja?
Proszę
zajrzeć
na
stronę
Biura
Edukacji
m.st.
Warszawy
:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum
Są tam wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jakie trzeba spełnić wymagania żeby dostać się do danej klasy?
Trzeba mieć wystarczającą ilość punktów oraz, w przypadku klas dwujęzycznych, zdać
sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka francuskiego.
Czy będąc laureatką konkursu kuratoryjnego mogę złożyć dokumenty (świadectwo
ukończenia klasy ósmej oraz dyplom laureata) nie czekając na wyniki egzaminu
ósmoklasisty? Tak
Ile jest miejsc w klasie? 30 z wyjątkiem klas dwujęzycznych.
Ile miejsc jest dostępnych w klasach dwujęzycznych ?
14 miejsc w klasie 1D i 16 miejsc w klasie 1F.
Jaki był zeszłoroczny próg punktowy do klasy 1b? Około 170 p.
Jeśli Państwa szkoła jest szkołą pierwszego wyboru (klasa 0A), a szkołą drugiego
wyboru jest inna z oddziałem dwujęzycznym (z językiem angielskim) to gdzie powinno
się złożyć dokumenty? Do Państwa szkoły jako szkoły pierwszego wyboru czy też do tej
drugiej, w której trzeba zdać też dodatkowy egzamin kompetencji językowych z
angielskiego?
Wnioski i inne dokumenty składamy do szkoły pierwszego wyboru.
Jeśli dziecko po klasie 0A doszłoby do wniosku, że chciałoby zmienić szkołę to
musiałoby jeszcze raz wziąć udział w rekrutacji ?
Musiałoby szukać na własną rękę miejsca w innej szkole, procesu rekrutacji już nie
przechodzi po raz drugi.
Czy jest minimalny próg zdawalności egzaminu predyspozycji językowych ? Tak - 1p.
3. Pytania dotyczące atmosfery i infrastruktury szkolnej
Tempo pracy
Czy uczniowie poza lekcjami muszą spędzać dużo czasu na odrabianie prac domowych
oraz na uczenie się? Jak duże jest tempo pracy?
W naszej uczniowie poświęcają dużo czasu na naukę, staramy się jak najlepiej
przygotować ich do egzaminów maturalnych oraz studiów zarówno na polskich jak i
zagranicznych uczelniach.
Atmosfera
Jaka jest atmosfera w szkole oraz relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami?
W szkole panuje rodzinna atmosfera, do naszej szkoły uczęszczają kolejne osoby z tej
samej rodziny, pracuje bardzo wielu absolwentów. Nauczyciele z szacunkiem odnoszą
się do uczniów.

Organizacja pracy, bezpieczeństwo
O jakiej godzinie zaczynają się lekcje oraz o której się kończą? Liczebność klas i szkoły.
Bezpieczeństwo, czy jedna zmiana. Długość przerw.
Lekcje zaczynają się o godz. 8:00, kończą się najpóźniej o godz. 16:25. Klasy pierwsze
będą liczyć po 30 osób. W roku szkolnym 2020/21 w szkole będzie 20 klas. Szkoła nie
pracuje na zmiany. Przerwy są 10 minutowe. Po 3 godz. lekcyjnej jest przerwa
śniadaniowa trwająca 15 minut, po 5 godzinie lekcyjnej jest przerwa obiadowa trwająca
25 minut. Szkoła jest bezpieczna, położona na bezpiecznym, zielonym Żoliborzu. W
szkole działa monitoring, wejście do szkoły dostępne jest tylko przez kartę
magnetyczną, którą posiadają uczniowie oraz pracownicy szkoły.
Stołówka, szatnia
Czy w szkole działa stołówka czy katering? Jeśli jest stołówka, to jakie są ceny obiadów?
Czy każda klasa ma swoja szatnię, czy są dzielone?
W szkole jest stołówka, którą prowadzi firma “Szwajcarka”. Mamy także sklepik oraz
automaty z ciepłymi i zimnymi napojami. Uczniowie w naszej szkole mają swoje szafki.
4. Pytania dotyczące nauczania dwujęzycznego
Czy jest możliwość zdawania matury po francusku?
Chciałabym dowiedzieć się jak wygląda nauczanie dwujęzyczne, w jaki sposób jest
prowadzone oraz jak wyglądają wymiany.
Absolwenci klas dwujęzycznych mogą zdawać maturą dwujęzyczną z przedmiotów w
języku francuskim jako dodatkowy egzamin. Otrzymują Certyfikat Rządu Francuskiego.
Nauczanie dwujęzyczne polega na stosowaniu na niektórych przedmiotach np. biologii,
chemii, matematyce języka francuskiego i języka polskiego w celu nabycia wiedzy z
zakresu tych przedmiotów. Wybór tego jakie treści będą nauczane w jakim języku i z
jakim zakresie należy do nauczyciela.
Uczniowie mogą zdawać w szkole egzaminy DELF. W klasie maturalnej proponujemy im
poziom B2.
Jeśli chodzi o wymiany, to nasi uczniowie przez kilka miesięcy korespondują z uczniami
np. ze szkoły we Francji. Następnie nasza młodzież wyjeżdża do Francji, nocuje w
domach korespondentów, uczestniczy w zajęciach szkolnych, wspólnym zwiedzaniu,
projektach naukowych. Potem następuje rewizyta młodzieży francuskiej w naszym
kraju.

5. Pytania dotyczące wyjazdów, wymian, zajęć dodatkowych
Czy organizowane są wyjazdy np. biała szkoła lub wyjazdy zagraniczne?
Jakie są planowane wyjazdy zagraniczne i czy dotyczą one wszystkich uczniów?
Czy w innym klasach, oprócz dwujęzycznej, organizowane są także jakieś wyjazdy
językowe?
Tak, w naszej szkole organizowane są wymiany ze szkołami z zagranicy. Organizujemy
także “zielone szkoły”, wyjazdy naukowe na terenie Polski oraz Europy.

Czy szkoła organizuje dodatkowe zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka
nożna), z możliwością wyjazdów na turnieje sportowe?
Jaka dziedzina sportu jest najbardziej prężna?
Jakie są w szkole kółka zainteresowań?
Oprócz tego jestem ciekawa, z jakich przedmiotów są organizowane kółka
zainteresowań i czy istnieją też swego rodzaju inicjatywy, np. na rzecz szkoły.
W szkole funkcjonują zajęcia sportowe z koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej.
Bierzemy udział w zawodach sportowych. Osiągamy sukcesy w siatkówce i
koszykówce. W szkole działały dotychczas koła zainteresowań np. teatralne, z j.
łacińskiego, z j. rosyjskiego, historii sztuki. Przygotowujemy również uczniów do
olimpiad przedmiotowych.

6. Inne pytania
Czy dużo osób dostaje się od was na SGH?
Nie prowadzimy takich statystyk. SGH objęła patronatem naszą szkołę. Wielu naszych
absolwentów wybiera tą uczelnię. Obecnie nasz absolwent został wybrany na rektora
SGH.
Ile procent uczniowie dostają z matur
Wyniki matur zależą od przedmiotu. Nasi uczniowie bardzo dobrze zdają egzaminy
maturalne.
Czy po dwóch latach nauki francuskiego (na koniec mam ocenę celującą) poradzę sobie
z materiałem w klasie dwujęzycznej czy jednak muszę iść do klasy wstępnej?
Klasy dwujęzyczne są przede wszystkim dla absolwentów szkół podstawowych, którzy
uczyli się języka francuskiego. Ich wiedzę weryfikuje egzamin z języka francuskiego,
który odbędzie się 2 lipca. Zakres materiału do tego egzaminu znajduje się na naszej
stronie.
Kiedy będzie można zobaczyć jak szkoła wygląda?
Na naszej stronie znajduje się prezentacja ze zdjęciami, na których można zobaczyć
pomieszczenia szkolne.
Czy jest możliwość zdawania matury z przedmiotu, który nie był rozszerzony w
rozszerzeniu?
Obecnie można zdawać maturę z przedmiotu, który nie był rozszerzany przez ucznia.
Czy jest dużo osób o różnej narodowości? Nie mamy dużo uczniów z innych państw.
Ile mniej więcej jest osób w szkole? Nasza szkoła liczy ponad 600 uczniów.
Najfajniejsze miejsce w szkole ? Kącik relaksacyjny stworzony przez uczniów przy
pomocy rodziców, który znajduje się na I piętrze.

