Opis szkoły i klas
Opis
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w
oferująca nowoczesną edukację, czerpiąca z najlepszych tradycji.

Warszawie

to

szkoła

Szkoła przyjmuje uczniów w roku 2017/18 do pięciu klas ogólnodostępnych, dwóch klas
integracyjnych i klasy sportowej. Jest otwarta na potrzeby uczniów. Posiada wieloletnią
praktykę we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nie tylko efektywnie uczy,
ale także tworzy przyjazną, otwartą i twórczą atmosferę pracy.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy również na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania)
oraz na wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Najbardziej zaawansowane grupy z języka angielskiego będą realizowały program
umożliwiający przystąpienie do matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Otwarte zostaną klasy:
-dziennikarska
-matematyczna
-angielska
-artystyczna(i)
-sportowa-koszykówkamęska
-sportowa-lekkoatletyka
-medyczna
-prawnicza
- ekologiczna (i)
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
"Żoliborska Jedynka" to szkoła z tradycjami, mieści się w interesującym, pod względem
architektonicznym, budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie uczą
się w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych m.in. w tablice interaktywne. W naszej
szkole znajduje się wielofunkcyjne Centrum Multimedialne z bogatymi zbiorami
bibliotecznymi oraz nowoczesna hala sportowa z siłownią i strefą fitness. W szkole uczy
się blisko 700 uczniów w 25 oddziałach.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia nie tylko ciekawe zajęcia lekcyjne, ale
także wszechstronną opiekę pedagogiczną.
W szkole działa stołówka i bufet przygotowujące posiłki na miejscu.
W roku 2017/18 do dwóch klas integracyjnych zostanie przyjętych łącznie 6-10 uczniów z
orzeczeniem.
Zapraszamy
do
kontaktu
ze
Szkolnym
Punktem
Konsultacyjnym: integracja@jedynka.org
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1A
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3336]

Nazwa krótka:

[O] pol (ang-niem*,fra*,hisz*,ros*)

Symbol oddziału:

1A_dziennikarska

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

30

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

1

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

30

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

ogólnodostępny
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język polski
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
język angielski
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Język polski z elementami języka mediów nauczany jest w zakresie rozszerzonym od
klasy I.
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
I_najl(geo,hist,ang,wos)
II_najl(geo,hist,ang,wos)
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa dziennikarska jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i
społecznych. Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy humanistycznej i ogólnej
uczestniczą w warsztatach dziennikarskich w szkole, na uczelniach wyższych oraz w
organizacjach pozarządowych. Wydają gazetę, przygotowują materiały multimedialne.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez
dziennikarzy, specjalistów i przez organizacje pozarządowe. W poprzednim roku były to
warsztaty dziennikarskie, liderskie, fotograficzne i technik komunikacji społecznej.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w zakresie komunikacji społecznej.
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1B
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3337]

Nazwa krótka:

[O] mat (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1B_matematyczna

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

30

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

1

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

30

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

ogólnodostępny
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
fizyka
informatyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
język angielski
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Matematyka nauczana jest w zakresie rozszerzonym od klasy I.
Po I semestrze uczniowie wybierają drugi przedmiot, którego będą się uczyć w zakresie
rozszerzonym od II klasy, w grupach międzyoddziałowych.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
I_najl(fiz,inf,ang)
II_najl(fiz,inf,ang)
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa matematyczna jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach ścisłych.
Przygotowuje do studiów na kierunkach inżynierskich i ekonomicznych.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na wybranym przez siebie drugim przedmiocie
rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez
specjalistów, studentów i przez organizacje pozarządowe.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w zakresie programowania.
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1C
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3340]

Nazwa krótka:

[O] ang (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1C_angielska

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

30

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

1

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

30

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

ogólnodostępny
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język angielski
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
geografia
wiedza o społeczeństwie
historia
matematyka
fizyka
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 4.0h/6.0h/5.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
język angielski
max(fiz,geo)
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa angielska jest adresowana do uczniów, którzy znają lub łatwo się uczą języka
angielskiego. Jest klasą ogólną o najszerszych możliwościach dalszego wyboru ścieżki
kształcenia.
Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy językowej i ogólnej mają możliwość
uczestnictwa w warsztatach rozwijających zainteresowania w szkole, na uczelniach
wyższych oraz w organizacjach pozarządowych.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
drugim języku obcym (2 poziomy zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4
poziomy zaawansowania) oraz na wybranym przez siebie drugim przedmiocie
rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in.
przez specjalistów, studentów i przez organizacje pozarządowe.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w zajęciach odbywających się w języku angielskim.
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1D
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3345]

Nazwa krótka:

[I-o] pol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1D_artystyczna

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

15

Liczebność podstawowa oddziału:

20

Krotność oddziału:

0.75

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

15

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

integracyjny cz. ogólnodostępna
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język polski
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
historia
wiedza o społeczeństwie
historia sztuki
geografia
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Język polski nauczany jest w zakresie rozszerzonym od klasy I.
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuac ja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
historia
język angielski
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa artystyczna jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.
Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy humanistycznej i ogólnej uczestniczą w
warsztatach plastycznych, zajęciach sztuki dekoracyjnej, charakteryzacji i scenografii. W
klasie realizowane są zajęcia z historii sztuki.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez artystów,
specjalistów i przez organizacje pozarządowe.
Klasa integracyjna. Będzie liczyć do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem. W
klasie oprócz nauczyciela prowadzącego lekcje jest także nauczyciel wspomagający
opiekujący się uczniami z orzeczeniem.
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1Di
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3347]

Nazwa krótka:

[I-i] pol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1D_artystyczna(i)

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

5

Liczebność podstawowa oddziału:

20

Krotność oddziału:

0.25

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

5

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

0.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

integracyjny cz. dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego

Sposób kwalifikacji:

decyzja indywidualna
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język polski
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
historia
historia sztuki
geografia
język angielski
wiedza o społeczeństwie
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Język polski nauczany jest w zakresie rozszerzonym od klasy I.
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
Opis oddziału
Klasa artystyczna jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.
Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy humanistycznej i ogólnej uczestniczą w
warsztatach plastycznych, zajęciach sztuki dekoracyjnej, charakteryzacji i scenografii. W
klasie realizowane są zajęcia z historii sztuki.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez artystów,
specjalistów i przez organizacje pozarządowe.
Klasa integracyjna. Będzie liczyć do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem. W
klasie oprócz nauczyciela prowadzącego lekcje jest także nauczyciel wspomagający
opiekujący się uczniami z orzeczeniem.
Do ubiegania się o miejsce w tej klasie zapraszamy kandydatów z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego, w normie intelektualnej, chętnych do nauki wg
programu i wymagań liceum wzbogaconej o zajęcia artystyczne. Rodziców kandydatów
prosimy o jak najwc ześniejszy kontakt ze Szkolnym Punktem
Konsultacyjnym: integracja@jedynka.org
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1E koszykówka
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3349]

Nazwa krótka:

[S] ang-biol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1E_sport_koszykówka

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

15

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

0.5

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

15

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: tak
Typ oddziału:

sportowy

Lista dyscyplin:

piłka koszykowa (męska)
Próba sprawności fizycznej

Czy wspólny?

nie

Zakres punktacji:

od (włącznie): 0 do (włącznie): 100

Próg punktowy:

brak

Doliczanie do punktów rekrutacyjnych: nie
Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język angielski
biologia
Oddziałowi nie przypisano żadnych przedmiotów rozszerzonych do wyboru
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Brak opisu
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 4.0h/4.0h/4.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)

12

Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
biologia
język angielski
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
1 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa sportowa - koszykówka męska (połowa klasy) i lekkoatletyka (druga połowa klasy)
Program sportowy realizowany wspólnie z MKS Polonia Warszawa.
Od pierwszej klasy rozszerzony język angielski, od drugiej biologia z możliwością zamiany
na inny przedmiot nauczany w szkole o ile nie będzie on kolidował z programem
szkolenia sportowego.

Kandydaci do klasy przystępują do obowiązkowej próby sprawności fizycznej w dniu 31
maja 2017 o godz. 12.00.
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1E lekkoatletyka
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3353]

Nazwa krótka:

[S] ang-biol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1E_sport_lekkoatlet

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

15

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

0.5

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

15

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: tak
Typ oddziału:

sportowy

Lista dyscyplin:
Próba sprawności fizycznej
Czy wspólny?

nie

Zakres punktacji:

od (włącznie): 0 do (włącznie): 100

Próg punktowy:

brak

Doliczanie do punktów rekrutacyjnych: nie
Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
język angielski
biologia
Oddziałowi nie przypisano żadnych przedmiotów rozszerzonych do wyboru
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Brak opisu
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 4.0h/4.0h/4.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
biologia
język angielski
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
1 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa sportowa - lekkoatletyka (połowa klasy) i koszykówka męska (druga połowa klasy)
Program sportowy realizowany wspólnie z MKS Polonia Warszawa.
Od pierwszej klasy rozszerzony język angielski, od drugiej biologia z możliwością zamiany
na inny przedmiot nauczany w szkole o ile nie będzie on kolidował z programem
szkolenia sportowego.

Kandydaci do klasy przystępują do obowiązkowej próby sprawności fizycznej w dniu 31
maja 2017 o godz. 12.00.
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1F
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3416]

Nazwa krótka:

[O] biol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1F_medyczna

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

30

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

1

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

30

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

ogólnodostępny
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
chemia
fizyka
matematyka
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
biologia
max(chem,fiz)
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa medyczna jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych.
Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy ogólnej uczestniczą w warsztatach
chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych w szkole, na uczelniach wyższych oraz w
organizacjach pozarządowych.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez lekarzy,
farmaceutów, specjalistów i przez organizacje pozarządowe.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w zakresie ratownictwa medycznego.

17

1G
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3456]

Nazwa krótka:

[O] hist (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1G_prawnicza

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

30

Liczebność podstawowa oddziału:

30

Krotność oddziału:

1

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

30

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

ogólnodostępny
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
historia
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
wiedza o społeczeństwie
geografia
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Program historii w tej klasie obejmuje m.in. rozszerzone treści historii państwa i prawa.
Rozszerzony program WOSu obejmuje m.in. podstawy prawa.
Rozszerzony program geografii w tej klasie obejmuje m.in. zagadnienia ekonomiczne.
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
historia
max(geo,wos)
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa prawnicza jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i
społecznych. Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy humanistycznej i ogólnej
uczestniczą w wykładach z zakresu podstaw prawa w szkole, na uczelniach wyższych oraz
w organizacjach pozarządowych. Biorą udział w symulacjach procesów sądowych.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddzia łowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez
prawników, specjalistów i przez organizacje pozarządowe.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w dyskutarium społeczno-polityczno-ekonomicznym oraz
zajęciach z retoryki.
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1H
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3472]

Nazwa krótka:

[I-o] biol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1H_ekologiczna

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

15

Liczebność podstawowa oddziału:

20

Krotność oddziału:

0.75

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

15

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

200.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

integracyjny cz. ogólnodostępna
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
chemia
geografia
język angielski
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Przedmioty punktowane
W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
język polski
matematyka
biologia
max(chem,geo,ang)
Kryteria ex-aequo
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo:

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
1 względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
2 jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
Opis oddziału
Klasa ekologiczna jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych.
Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy ogólnej uczestniczą w warsztatach
ekologicznych, chemicznych i biologicznych w szkole, na uczelniach wyższych oraz w
organizacjach pozarządowych.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez
nauczycieli, specjalistów i przez organizacje pozarządowe.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w zakresie ratownictwa medycznego.
Klasa integracyjna. Będzie liczyć do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem. W
klasie oprócz nauczyciela prowadzącego lekcje jest także nauczyciel wspomagający
opiekujący się uczniami z orzeczeniem.
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1Hi
Dane podstawowe
Nr systemowy:

[3488]

Nazwa krótka:

[I-i] biol (ang-fra*,hisz*,niem*,ros*)

Symbol oddziału:

1H_ekologiczna(i)

Liczebność grupy rekrutacyjnej:

5

Liczebność podstawowa oddziału:

20

Krotność oddziału:

0.25

Miejsca zajęte
rezerwacje:

0

przyjęci:

0

Liczba miejsc do naboru:

5

Cykl kształcenia:

3 lata

Maksimum punktowe:

0.00

Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: nie
Typ oddziału:

integracyjny cz. dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego

Sposób kwalifikacji:

decyzja indywidualna
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Czy obowiązuje sprawdzian?

nie

Przedmioty rozszerzone
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
biologia
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru:
chemia
geografia
język angielski
Opis przedmiotów rozszerzonych:
Drugi przedmiot rozszerzony uczeń wybiera w II semestrze klasy I i jest nauczany w
zakresie rozszerzonym od klasy II.
Języki obce
Pierwszy język obcy:
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język rosyjski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h)
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Opis oddziału
Klasa ekologiczna jest adresowana do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych.
Uczniowie oprócz zdobywania solidnej wiedzy ogólnej uczestniczą w warsztatach
ekologicznych, chemicznych i biologicznych w szkole, na uczelniach wyższych oraz w
organizacjach pozarządowych.
Uczniowie podczas części zajęć będą uczyć się w grupach międzyoddziałowych - na
języku angielskim (4 poziomy zaawansowania), na drugim języku obcym (2 poziomy
zaawansowania) wybieranym spośród francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i
rosyjskiego, a od drugiej klasy na matematyce (3-4 poziomy zaawansowania) oraz na
wybranym przez siebie drugim przedmiocie rozszerzonym.
Większość uczniów klas pierwszych będzie objętych indywidualnym tutoringiem
adaptacyjno-rozwojowym realizowanym w ramach projektu "Wychować Człowieka
Mądrego".
Zajęcia specjalistyczne odbywają się po lekcjach i będą prowadzone m.in. przez
nauczycieli, specjalistów i przez organizacje pozarządowe.
Dla uczniów tej klasy przewidziana jest możliwość udziału w zajęciach doskonalących
różne umiejętności m.in. w zakresie ratownictwa medycznego.
Klasa integracyjna. Będzie liczyć do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem. W
klasie oprócz nauczyciela prowadzącego lekcje jest także nauczyciel wspomagający
opiekujący się uczniami z orzeczeniem.
Do ubiegania się o miejsce w tej klasie zapraszamy kandydatów z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego, w normie intelektualnej, chętnych do nauki wg
programu i wymagań liceum wzbogaconej o zajęcia ekologiczne. Rodziców kandydatów
prosimy o jak najwcześniejszy kontakt ze Szkolnym Punktem
Konsultacyjnym: integrac ja@jedynka.org
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