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"Szkoła i nauczyciele nie tylko pomagają 
w zrozumieniu przedmiotów, ale również
pomagają w nakierowaniu na ścieżkę kariery."
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Zaprojektuj swoją  PRZYSZŁOŚĆ
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Uczniowie i absolwenci 
o nas

"Projekty, szkolenia i wykłady - duża
różnorodność w prowadzeniu zajęć z udziałem
interesujących gości."

"Mam możliwość rozwijania swoich pasji 
i podejmowania nowych wyzwań. Każdego dnia
mierzę się z czymś nowym."

/ Wojtek, student Lancaster University, Wielka Brytania /

/ Julia, laureatka stypendium Prezesa Rady Ministrów  /

/ Gabrysia, mentorka Zwolnionych z Teorii 2021/2022, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  /



2017
Kierunki kształcenia:

OD 2017
Misją naszego liceum jest wyposażenie każdego
absolwenta w kompetencje pozwalające sprostać
wyzwaniom przed jakimi stanie u progu dorosłości.

Gruntowne i efektywne przygotowanie do matury 
 wraz z bogatą ofertą warsztatów, projektów
edukacyjnych i społecznych, współpraca 
z podmiotami z kraju i zagranicy, personalizacja 
i kastomizacja procesu kształcenia - to
najważniejsze aspekty naszej oferty edukacyjnej.

Nauki humanistyczne
Nauki ścisłe
Nauki medyczne
Nauki społeczne
Języki obce

EDUKACJA 
KOMPETENCJE 
PRZYSZŁOŚĆ

Profesjonalizm, kreatywność,
atmosfera otwartości 
i wzajemnego szacunku -
dzięki tym czynnikom
edukujemy młodych ludzi by
uzyskali najwyższe wyniki na
egzaminie maturalnym
równocześnie kierując
rozwojem ich kompetencji,
aby sprawnie funkcjonowali 
w dobie globalizacji, rozwoju
technologii, społecznych
dysproporcji i zmian
geopolitycznych.

Certyfikaty językowe Cambridge English poziomy B1,
B2, C1, C2
Bibliobox - polsko-niemieckie warsztaty
informatyczne i zrównoważonego rozwoju w
kooperacji z Wyższą Szkołą Zittau - Görlitz
Zwolnieni z Teorii - projekty społeczne
FabLab powered by Orange - warsztaty z
projektowania przestrzennego i modelowania 3D
Sally Ride EarthKAM - fotografowanie powierzchni
ziemi za pomocą kamery na stacji orbitalnej ISS we
współpracy z NASA
ArcGIS w szkole - geoinformatyka w praktyce -
wykorzystywanie systemów informacji przestrzennej
do edukacji międzyprzedmiotowej
Szkoła Dialogu - "Przeszłość kluczem do przyszłości"
- program Forum Dialogu
Żonkile -  historyczny projekt edukacyjny
upamiętniający Powstanie w Getcie Warszawskim

Programy projekty warsztaty:

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy skupiamy się
na zaopatrzeniu naszych absolwentów 
w umiejętności przyszłości, wśród których
najczęściej wymieniane są: aktywna nauka,
współdziałanie, myślenie logiczne i krytyczne,
negocjowanie, komunikowanie się, programowanie
oraz uczenie siebie i innych (Raport „Future of skills.
Employment in 2030”).

W procesie kształcenia staramy się pokazać w jaki
sposób nauka kształtuje rzeczywistość i relacje
międzyludzkie, daje siłę by zmieniać świat, jest
czynnikiem budowania silnych społeczeństw 
i rozwoju gospodarki. 

Poprzez udziały w warsztatach, projektach 
i programach wdrażamy uczniów do aktywnej nauki 
i samodoskonalenia, wykorzystując wiele
zróżnicowanych metod pomagamy w wyborze
strategii uczenia się,  kształtujemy umiejętności
interpersonalne, społeczne, systemowe 
i poznawcze.


