Najczęściej zadawane pytania:
Czy do szkoły mogą się dostać uczniowie, którzy nie uczyli się francuskiego?
Tak, w klasie 1Z przewidujemy wyłącznie naukę od podstaw, a w klasach 1A,
1B, i 1C naukę od podstaw lub kontynuację.
Czy w każdym roku jest klasa z rozszerzoną historią sztuki? Czy jest
przewidywana również w roku szkolnym 2022-2023 dla uczniów, którzy będą po
1Z?
Tak, co roku proponujemy absolwentom klasy 1Z wybór między dwujęzyczną
klasą przyrodniczą 1S a humanistyczną 1L. W tej drugiej mogą wybrać historię
sztuki lub łacinę lub WOS.
Czy szkoła bierze udział w wymianie międzynarodowej uczniów?
Przed pandemią były wymiany międzynarodowe z Belgią, Francją, Słowenią a
nawet z Kanadą. W poprzednim roku szkolnym były przygotowywane dwie
nowe wymiany z Niemcami i Włochami. Gdy będzie bezpiecznie, będą
kontynuowane.
Czy bufet szkolny oferuje również dania wegańskie lub wegetariańskie?
Tak, nasz bufet jest na to przygotowany.
Czy matematyka jest nauczana na wysokim poziomie?
Zdecydowanie tak, ale też nauczyciel dostosowuje się do poziomu ucznia.
Miłośnikom matematyki polecamy szczególnie klasy B i S.
Co się uczniom najbardziej podoba w tej szkole, a co najmniej?
Najbardziej uczniom podoba się atmosfera tej szkoły – akceptacja ucznia,
tolerancja. Uczniowie cenią wysoki poziom nauczania języka francuskiego.
Najmniej podobają się wszechobecne schody (naprawdę tak nam wyszło w
ankietach!) chociaż staroświecki budynek bardzo się podoba. Uroku dodaje to
jak nasza szkoła wygląda - stara kamienica. Można poczuć się wyjątkowo i
spotkać wyjątkowych ludzi.
Czy w klasie, która nie jest dwujęzyczna będzie trzeba uczyć się francuskiego
od podstaw, czy będzie kontynuacja?
W klasach 1A, 1B i 1C planowane są różne grupy tzn. będzie język francuski od
podstaw, a jeżeli będą osoby, które są już na wyższym poziomie to jest
możliwa kontynuacja.
Na czym polega „Szkoła Radości”?
Szkoła Radości to nasz własny szkolny zamiennik zwykłych rekolekcji, na
których oprócz mszy dla chętnych, wszyscy uczniowie mają możliwość
uczestniczenia w wielu ciekawych warsztatach. W tym roku mieliśmy np.
spotkania z ludźmi z różnych zakątków świata: Japonii, Ugandy, Irlandii,
Singapuru, Hiszpanii, Australii.

Czy do klasy wstępnej będzie obowiązywał test predyspozycji językowych?
Jeśli tak czy jest już data?
Test predyspozycji językowych do klasy 1Z jest obowiązkowy. Jest to taki sam
sprawdzian we wszystkich liceach, które mają klasy wstępne i odbędzie się
10.06.21. Oczywiście należy sprawdzać to regularnie na stronie szkoły w razie
wystąpienia zmian z powodu pandemii.
Czy w klasie humanistycznej 1A jako przedmioty uzupełniające wybiera się
kilka z nich (historia sztuki, łacina itd.) czy tylko jeden?
Można wybrać albo wos, albo historię sztuki albo j.łaciński, a obowiązkowymi
rozszerzeniami jest j.angielski, j.polski.
Jak jest sprawdzana znajomość języka francuskiego u kandydatów do klas
dwujęzycznych?
Do klasy dwujęzycznej należy zdać test znajomości języka francuskiego, termin
tego testu to: 8.06.2021. Jeśli kandydat posiada się certyfikat DELF A2 lub
wyżej, albo pisał test ósmoklasisty z języka francuskiego to jest zwolniony z
pisania tego testu.
Jeśli ktoś jest laureatem konkursu kuratoryjnego (ang.) - to co to oznacza w
praktyce przy rekrutacji?
Zapewnia ci to automatyczne przyjęcie do szkoły, zapraszamy:)
Czy w klasie 1A (humanistyczna) jest wymagana jest znajomość języka
francuskiego. Czy w klasie 1B język francuski jest nauczany od podstaw czy
jest możliwość kontynuacji?
W klasach 1A, 1B i 1C nie ma wymogu znajomości języka francuskiego, jednak
jak zbierze się grupa jest możliwość utworzenia grupy kontynuacyjnej.
Ile osób jest w klasie i ile w roczniku?
Jest 31 osób w klasie, a w roczniku jest 6 klas.
Czy są wyjazdy integracyjne?
Organizowane są całodniowe zajęcia integracyjne w auli i w Łazienkach
Królewskich (przy odpowiedniej pogodzie). Wyjazdy integracyjne są
organizowane, jeśli klasa z wychowawcą tak sobie ustalą.
Czy w szkole jest sklepik lub automaty w których można kupić przekąski lub
napoje?
Tak, w szkole jest bufet i dwa automaty z kawą/herbatą oraz przekąskami.
W jakich godzinach odbywają się lekcje?
Lekcje rozpoczynają się o 8.15, w zależności od liczby lekcji danego dnia,
trwają najczęściej do 14.45, 15.35
Na jakim poziomie nauczany jest język angielski?

Uczniowie są dzieleni na grupy według zaawansowania. Poziomy wahają się od
B1 do C1.
Jaki jest poziom języka francuskiego, jacy są nauczyciele?
Poziom francuskiego jest bardzo wysoki, zależy on jednak od klasy. Jest
możliwość nauki od podstaw. Nauczyciele są bardzo fajni i wyrozumiali. Mamy
dwoje lektorów Francuzów. Nasza szkoła posiada certyfikat Label France
éducation.
Na czym polega klasa 1Z?
Jest to klasa w której jest 18 godzin języka francuskiego (dla uczniów
nieznających języka), poza tym 2 razy w tygodniu są lekcje języka polskiego i
matematyki oraz wf. Po roku nauki w klasie wstępnej kontynuowana jest 4letnia nauka w klasie dwujęzycznej.
Dzień dobry, chciałabym iść do klasy zerowej i później do humanistycznej. W
takim wypadku jakie przedmioty byłyby brane pod uwagę w rekrutacji?
W takim przypadku punktowane będą oceny z przedmiotów: język polski,
matematyka, język obcy (wyższa ocena) i historia lub biologia (wyższa ocena).
Jaka była minimalna punktacja w zeszłym roku do klasy 1Z ?
Progi bardzo się różnią z roku na rok, w zeszłym roku było to 150 punktów, ale
rok wcześniej aż o 17 punktów więcej. Nie należy się tym więc bardzo
sugerować. Zależy to bowiem od poziomu i wyników ogólnych z egzaminu
ósmoklasisty między innymi.
Czy idąc do klasy z rozszerzeniem z francuskiego, jest możliwość przeniesienia
się do klasy dwujęzycznej jeśli podgoni się poziom francuskiego ?
Jeśli chodzi o przeniesienie, jest to teoretycznie możliwe, ale wiąże się z
pisaniem testów diagnostycznych z przedmiotów, z których zmieniasz
rozszerzenie i z francuskiego.
Jaka jest ,,mocna strona szkoły"? Chodzi mi o przedmiot.
Niezależnie od tego, na jakim jesteś profilu, przedmioty rozszerzone zawsze są
prowadzone na wysokim poziomie, a podejście nauczycieli jest profesjonalne.
Nasza szkoła jest również znana z wysokiego poziomu nauczania języka
francuskiego.
Czy szkoła współpracuje z większymi instytucjami np. z UW?
Tak, współpracujemy m. in z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką
Warszawską. Nawet podczas pandemii były organizowane warsztaty z pomocą
tych instytucji.
Ile było wymagane punktów do klasy humanistycznej z WOSem w zeszlym
roku?

W zeszłym roku do klasy humanistycznej z WOSem potrzebnych było 158
punktów. Natomiast do klasy dwujęzycznej z WOSem potrzeba było mieć 147
punktów.
Czy ogólnie w szkole czy jest bardzo dużo nauki?
Ze względu na wysoki poziom nauczania w naszej szkole nauczyciele są
wymagający, ale to zależy od ucznia jak podchodzi do nauki.
Jak wyglądały progi punktowe w poprzednich latach. Jak można oszacować te
progi w tym roku?
Progi punktowe w poprzednich latach wahały się w granicach 147-170 punktów
w zależności od klasy. Progi mogą być niższe lub wyższe, zależnie od poziomu
łatwości egzaminów ósmoklasisty w danym roku i popularności danego profilu
klasy, np. grupy z historią sztuki mają wyższe progi niż inne humanistyczne.
Czy zdarzają się sytuację niedopuszczenia ucznia do matury, bo nie rokuje
zdania jej z wysokim wynikiem?
Jeśli uczeń ma pozytywne oceny cząstkowe, to nie ma możliwości żeby nie był
dopuszczony do matury.
Czy jest to szkoła przyjazna dla uczniów w ogóle? A szczególnie czy jest to
szkoła przyjazna dla zdolnych uczniów, ale z dysleksją?
Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów, również tych z dysleksją. Zdolni
uczniowie mogą się realizować poprzez wiele projektów, w które jest
zaangażowana nasza szkoła jak również w ramach własnych inicjatyw.
Czy nauczyciele pilnują zaleceń zawartych w opinii ucznia z dysleksją,
respektują je i stosują np.: dając wydłużony czas na sprawdzian lub mniej
zadań?
Zdecydowanie tak. Jestem dyslektykiem i po zaniesieniu odpowiednich
dokumentów do szkoły nie ma problemu z prośbą o przedłużenie czas.
Jakie języki obce są dostępne w szkole, a jakie na profilu biologicznochemicznym?
W każdej klasie jest dostępna nauka języka francuskiego i angielskiego.
Dodatkowo w klasie 1L i 1A możliwa jest również nauka języka łacińskiego. W
klasie biologiczno - chemicznej język francuski nauczany jest dwujęzycznie.
Czy jest możliwość nauki języka francuskiego od podstaw?
Jak najbardziej! Klasy, do których wymagana jest znajomość języka
francuskiego to jedynie: 1L -Littéraire oraz 1S - Scientifique W klasach tych
program realizowany jest w dwóch językach, stąd wymagana jest znajomość
francuskiego na poziomie A2/B1. Do reszty klas nie trzeba znać wcześniej
języka, można zacząć uczyć się go od podstaw.

