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CO NAS WYRÓŻNIA?

• Profesjonalni i oddani nauczyciele

• Wartościowe środowisko rówieśnicze

• Elastyczny wybór rozszerzeń

• Tutoring akademicki

• Kameralna atmosfera

• Roczne projekty badawcze

• Przygotowania do egzaminów Cambridge 

• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych



LICEUM AKADEMICKIE

• Wysoki poziom nauczania

• Zindywidualizowane ścieżki 
edukacyjne 

• Tutoring akademicki

• Współpraca z uczelniami 
wyższymi i instytucjami 
naukowymi



WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
• Zwiększona liczba godzin języka polskiego (5 h/tyg. w każdej klasie)

• Zwiększona liczba godzin matematyki (o 1h/tyg. więcej w każdej klasie)

• Poziom rozszerzony z języka angielskiego dla każdego ucznia

• Przygotowanie do certyfikatów Cambridge

• Lekcje filozofii w każdym roku nauki

• Wykwalifikowana kadra nauczycielska

• Akademicki system oceniania



KADRA

• dr Hanna Boguta-Marchel – dyrektor liceum

• Janusz Wardak – ekspert liceum ds. wychowawczych

• Grzegorz Stanio – dyrektor zarządzający Fundacji Sternik 
Warszawa Zachód

• Monika Świderska – członek Rady Dyrektorów



KADRA
• Leszek Gilewski……….……jęz. polski
• Magdalena Gola…………matematyka
• Wojciech Gil………….…matematyka
• Mateusz Jarosz……..…..…jęz. angielski
• dr Konrad Zieliński………jęz. angielski
• dr Berenika Janczarska….....jęz. angielski
• Marzena Langner-Baecker…jęz. niemiecki
• Norbert Ruszczyk…….......jęz. hiszpański
• dr Piotr Siłka………..………geografia

• dr Dariusz Skorupa…….historia

• Adam Pura………….….podstawy 
przedsiębiorczości

• Sławomir Jemielity…………fizyka

• Agata Dmoch-Hołody…biologia roz.

• dr Paweł Przybylski…chemia, biologia

• Bartosz Fingas……………filozofia

• Kacper Lawera………………WOS

• dr hab. Szymon Wąsik……informatyka

• Agnieszka Tyralik, ….religia dziewcząt

• Bartłomiej Godzisz…religia chłopców



ZINDYWIDUALIZOWANE ŚCIEŻKI 
EDUKACYJNE

• Czas na podjęcie decyzji

• Wybór przedmiotu wiodącego od drugiego semestru 
pierwszej klasy

• Wybór kolejnych przedmiotów rozszerzonych: od drugiej klasy

WYBÓR PRZEDMIOTÓW WIODĄCYCH KLASA I SEMESTR II

HISTORIAMATEMATYKA BIOLOGIA JĘZYK POLSKI



MEDYCZNO-PRZYRODNICZA

Przedmioty rozszerzone:
chemia, język angielski

wydział lekarski, wydział lekarsko-
dentystyczny, farmacja, rehabilitacja, 

biotechnologia, weterynaria, analityka 
medyczna, leśnictwo, biochemia, biologia, 

inżynieria środowiska, dietetyka, 
technologia żywności i żywienia, 
zootechnika, chemia, technologia 
chemiczna, ochrona środowiska, 

bioinżynieria zwierząt

Przedmiot wiodący:
biologia



INFORMATYCZNO-TECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone:
fizyka / chemia / 

informatyka, język angielski
architektura, automatyka i robotyka, inne 

kierunki politechniczne, informatyka, 
matematyka, fizyka, ochrona środowiska, 

transport, technologia chemiczna, 
biogospodarka, lotnictwo i kosmonautyka, 
telekomunikacja, elektronika, energetyka, 

budownictwo, lotnictwo, neuroinformatyka

Przedmiot wiodący:
matematyka



EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone:
WOS / geografia, język angielski

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, 
stosunki międzynarodowe, , europeistyka, ochrona 
środowiska, inżynieria środowiska, geodezja i 

kartografia, geoinformatyka, gospodarka 
przestrzenna, inżynieria i analiza danych, transport, 

administracja, geografia, geologia, archeologia, 
międzykierunkowe studia ekonomiczno-
matematyczne, międzykierunkowe studia 

ekonomiczno-menedżerskie, politologia, polityka 
regionalna, samorząd terytorialny

Przedmiot wiodący:
matematyka



HISTORYCZNO - PRAWNICZA

Przedmioty rozszerzone:
WOS / geografia/ 

filozofia, język angielski

prawo i administracja, historia, 
filozofia, politologia, stosunki 

międzynarodowe, europeistyka, 
archeologia, historia sztuki

Przedmiot wiodący:
historia



SPOŁECZNO-LINGWISTYCZNA
Przedmiot wiodący:

język polski

Przedmioty rozszerzone:
drugi język obcy / geografia / 

WOS / filozofia

socjologia, psychologia, pedagogika, 
neofilologia, lingwistyka stosowana, 
dziennikarstwo i medioznawstwo, 

logopedia, studia amerykanistyczne, 
europeistyka, kulturoznawstwo, międzywy-

działowe indywidualne studia 
humanistyczne



TUTORING AKADEMICKI
• Regularne spotkania z uczniem (i z 

rodzicami)

• Wsparcie w wyborze rozszerzeń 

• Pomoc w rozeznaniu na rynku 
wyższych uczelni

• Wykwalifikowani tutorzy

• Profesjonalne doradztwo zawodowe 
(kwestionariusze preferencji)



• Nauczyciele pracujący na uczelniach wyższych 

• Korzystanie z programów współpracy

• Przetarte ścieżki:

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI 
I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

• Warszawski Uniwersytet Medyczny

• Instytut Pamięci Narodowej

• Dom Spotkań z Historią

• Instytut Lotnictwa

• Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

• Wydział Chemii UW

• Wydział Fizyki UW

• Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
UW 

• Narodowe Centrum Badań Jądrowych w 
Świerku



DLA CHCĄCYCH WIĘCEJ…
• Taniec towarzyski

• Dyskusyjne koło wiedzy o Polsce i o 
świecie

• Koło retoryczno-dziennikarskie

• Teatr

• Brydż sportowy

• Koło szachowe

• Warsztaty instrumentalne

• Przygotowanie do certyfikatów 
Cambridge (FCE, CAE) 



KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

• Średnia ocen 4,0 na świadectwie w I semestrze / II trymestrze klasy VIII

• Zachowanie przynajmniej dobre na świadectwie I semestrze / II trymestrze 
klasy VIII

Złożenie dokumentów:



KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21

• Średnia ocen 4,75 oraz zachowanie minimum bardzo dobre w 1 semestrze / 2 trymestrze 
klasy VIII 

• Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim 

• Dotyczy uczniów SP Sternik: wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty (marzec 2020): 

85% z jednej części oznacza zwolnienie z danego przedmiotu 

80% z całości oznacza zwolnienie z całego egzaminu 

Zwolnienie z egzaminu  
(spełnienie jednego z poniższych warunków):

Zapraszamy jedynie na rozmowę kwalifikacyjną



PYTANIA?


