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Jesteśmy w 6% najlepszych liceów
w Polsce wg Rankingu Perspektyw
w latach 2015 i 2016
Najlepsi uczniowie zostają laureatami i finalistami ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych
Wysoki poziom nauczania
Zdawalność matury -100%
Bardzo wysokie wyniki z matury na
poziomie podstawowym
i rozszerzonym
Absolwenci szkoły studiują na
wszystkich elitarnych kierunkach
najlepszych warszawskich uczelni
Liczne kółka zainteresowań
Bogata biblioteka wraz z czytelnią
multimedialną
Boisko „Orlik”
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na wyższych uczelniach
i w instytutach naukowych
Wyjazdy edukacyjne —obozy naukowe
Pierwsza w Polsce pracownia Filmoteki Szkolnej
Przyjazna atmosfera w szkole

O GÓLNOKSZTAŁCĄCE
I DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
W P IASECZNIE

Srebrny znak Jakości
w Ogólnopolskim Rankingu Liceów
Perspektywy 2015 i 2016
Szkoła, dzięki której dostaniesz się
na wymarzone studia:
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Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Handlowa
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Inne
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SZKOŁA :

Jest najlepsza w Piasecznie
Zapewnia możliwość łatwego
dojazdu
Oferuje bardzo wysoki poziom
zdawalności matur
Udział w zajęciach na wyższych
uczelniach (PW, SGGW, PAN i
w instytutach naukowych)
Zajęcia dziennikarskie i medialne w telewizji i radiu
Wyjazdy zagraniczne w ramach
projektu Erasmus +
Poznanie podstaw warsztatu
filmowca
Wyjazdy integracyjne klas
pierwszych (wrzesień)
Możliwość korzystania z kompleksu sportowego „Orlik”
Nocne obserwacje nieba w jedynym na Mazowszu, szkolnym
obserwatorium astronomicznym
Uczestnictwo w Maratonach Filmowych

KLASĘ

WYBRAĆ ?

K LASY PIERWSZE W ROKU
SZKOLNYM 2017/2018
A - „dziennikarsko— medialna” z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii, WOS -u , dodatkowe zajęcia do wyboru :warsztaty dziennikarskie
lub medialne
B i D - „matematyczno-fizyczne” z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego.
B bis i E „biznesowe” z rozszerzonym programem nauczania matematyki , geografii i j. angielskiego
C i C bis- „biologiczno-chemiczne”- z rozszerzonym
programem nauczania biologii, chemii ,matematyki

We wszystkich klasach wiodącym językiem jest język
angielski nauczany na trzech poziomach w zależności od
umiejętności ucznia. W każdej klasie uczeń może wybrać
jako drugi jeden z trzech języków: niemiecki, francuski, rosyjski .Możliwość wyboru drugiego języka będzie uzależniona od miejsca na liście rankingowej.

A– klasa przygotowująca do studiów humanistycznych np. prawo, dziennikarstwo,
stosunki międzynarodowe, filologia, polska, politologia, socjologia itp.
B, D– klasy przygotowujące do studiów
politechnicznych i ekonomicznych
B bis, E– klasy przygotowujące do studiów na kierunkach społecznych i ekonomicznych
C, C bis– klasa przygotowująca do studiów
na kierunkach medycznych: wydział lekarski; weterynarii, farmacji itp..

