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Tu zdobędziesz wiedzę i kompetencje



CLXV Liceum Ogólnokształcące to szkoła:

Bezpieczna
Nowoczesna
Innowacyjna
Twórcza
Otwarta na wyzwania



Główne cele:

1. kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz przygotowywanie jej do 
nauki w szkołach wyższych i życia we współczesnym świecie;
2. zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, 
emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
3. wyposażenie w niezbędne kompetencje do funkcjonowania w 
społeczeństwie;
4. kształcenie i wychowywanie w duchu tolerancji, humanizmu i 
patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach 
społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku 
naturalnym.
5. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć 

ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie 
rzeczywistości;



Oferujemy

• Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• Nauczanie języków: język angielski jako pierwszy oraz do wyboru: język 

hiszpański i język niemiecki - jako drugi;
• Programy międzynarodowe - Erasmus+, Destination Imagination;
• Koła zainteresowań - przedmiotowe, sks, zespół muzyczny, gazetka 

szkolna, wolontariat, PCK;
• Konsultacje dla uczniów wymagających wsparcia;
• Przestronne sale, pracownie: fizyczna, chemiczna, informatyczna, 

biologiczna. Wszystkie wyposażone w tablice multimedialne;



Oferujemy

• Wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią (zimą halę 
pneumatyczną), halę sportową;

• Zajęcia laboratoryjne na uczelniach i w instytutach naukowych 
(Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, SGGW, UKSW, 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, PAN, 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Centrum Nauki Kopernik);

• Warsztaty językowe w Instytucie Cervantesa oraz Geothe Instytute;

• Lekcje muzealne i warsztaty medialne;



Oferujemy

• Możliwość udziału w życiu kulturalnym i społecznym Warszawy i 
Białołęki (współpraca z: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Świat 
na Tak, Fundacją Szkoła z Klasą, Młodzieżową Radą Białołęki, Białołęckim 
Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Zielona, Stowarzyszeniem Moja 
Białołęka);

• Spotkania z pasjonatami: przedstawicielami kultury, sportu, mediów, 
działaczy społecznych i samorządowych;

• Wyjazdy językowe i karajoznawczo-turystyczne.



Ponadto oferujemy:

• Kompetentną kadrę pedagogiczną;
• Indywidualne podejście do ucznia;
• Atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijaniu zainteresowań;
• Pomoc pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego;
• Opiekę pielęgniarki;
• Stołówkę, w której serwujemy smaczne posiłki;
• Sklepik szkolny;
• Monitoring.



Weź udział 

w rekrutacji do nowo tworzonego 
Liceum Ogólnokształcącego.

Uczniowie kształcą się przez cztery lata.

Przedmioty rozszerzone realizowane będą od pierwszej klasy.



W roku szkolnym 2020/2021 
dla absolwentów szkół podstawowych       

proponujemy naukę w następujących klasach:



Klasa 1a biologiczno-chemiczna

Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- biologia,
- chemia,
- matematyka
Obowiązkowy język obcy:
- język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
- Język niemiecki, język hiszpański



Klasa 1b matematyczno - informatyczno -
geograficzna

Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- informatyka
- geografia
Obowiązkowy język obcy:
- język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
- język niemiecki, język hiszpański



Klasa 1c humanistyczna

Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- język polski
- historia
- język angielski
Obowiązkowy język obcy:
- język angielski
Drugi język obcy do wyboru:
- język niemiecki, język hiszpański



Przedmioty szkolne prowadzone są zgodnie z ramowym planem 
nauczania (Dz. U. z 2019 r., poz. 639) w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym od klasy pierwszej.

Przedmioty rozszerzone:

• język polski – po 8 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim,
• matematyka, informatyka, biologia, chemia, historia, geografia, język 

angielski – po 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim.



Zasady rekrutacji będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)

Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji:

Klasa A – język polski, matematyka, biologia, chemia
Klasa B – język polski, matematyka, informatyka, geografia, 
Klasa C – język polski, matematyka, historia, język angielski



Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki wyrażone w skali 
procentowej będą przeliczane na punkty poprzez mnożenie przez 0,35;
Wyniki z języka obcego nowożytnego będą mnożone przez 0,3.
Maksymalna ilość uzyskanych punktów z egzaminu zewnętrznego – 100
Przeliczanie ocen na punkty:
Ocena celująca – 18 pkt.
Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
Ocena dobra – 14 pkt.
Ocena dostateczna – 8 pkt.
Ocena dopuszczająca – 2 pkt.
Inne osiągnięcia ucznia:
Do 18 pkt za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: finalista, laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty, więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych, sportowych
3 pkt za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły – wolontariat, 
aktywność społeczna.
7 pkt za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem



Drodzy uczniowie.

Zapraszamy Was do wspólnej nauki, rozwijania pasji, zainteresowań, 

odkrywania przyjemności w zdobywaniu wiedzy. 

Stworzymy wszystkim możliwość dokonywania w przyszłości 

świadomych i dojrzałych wyborów dalszej drogi kształcenia. Czas 

spędzony w murach szkoły okaże się najlepszym wspomnieniem. Tutaj 

znajdziecie swoje miejsce na drodze własnego rozwoju.


