
          Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydaci dokonują na etapie rekrutacji. 
Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmian klasy, a tym samym rozszerzonych zajęć edukacyjnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Otwieramy  dla absolwentów o rozszerzonych, uzupełniających                      cztery oddziały szkół gimnazjalnych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych 
w roku szkolnym 2019/2020

Rozszerzone zajęcia edukacyjne: Języki obce:

I a (G)

przyroda od klasy II

język polski - od klasy I
historia - od klasy II
wiedza o społeczeństwie - od klasy II
przedmiot uzupełniający:

język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

I b (G) geografia  - od klasy II
przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo   - od klasy II

język angielski - od klasy I
język włoski  - od klasy I
język polski -  od klasy II

I c (G)

matematyka - od klasy I
fizyka  - od klasy II
informatyka  - od klasy II
przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo   - od klasy II

język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

I d (G)

matematyka - od klasy I

przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo   - od klasy II
przedmioty  dodatkowe: 
ekonomia w praktyce – klasa II 
geografia z elementami statystyki i matematyki – 
klasa II

geografia - od klasy II

język angielski i jeden do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA, IC, ID, będą nauczane w grupach międzyoddziałowych. Kandydat, wypełniając                            
w systemie elektronicznym kwestionariusz – podanie o przyjęcie do ww. klasy, dokona wyboru drugiego języka obcego, 
którego chciałby uczyć się w szkole.

Projekt liczby godzin zajęć edukacyjnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym w cyklu kształcenia w latach 

2019–2022 dla absolwentów szkół gimnazjalnych znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
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Tytuł „Złotej Szkoły”

17 miejsce w Warszawie w rankingu Perspektyw 2018 r.

Wymiany językowe z Sycylią

Lokalizacja w centrum miasta (metro pod szkołą)

Wielokrotnie nagradzany szkolny teatr Nie-na Żarty 

Fresh Form Film Festiwal – ogólnopolski festiwal filmowy               

w Dąbrowskim

Cool-tura-lne Dąbro – wieczór artystyczny

Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Dzień Patrona – Święto Szkoły

Zielona szkoła dla pierwszoklasistów

Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych

Warsztaty geograficzne w Dusznikach-Zdroju

Dzień na Tak

Szkolne koło wolontariatu

Drużyny siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej

Duże boisko

Świetna stołówka (dania tradycyjne i wegańskie, płatność kartą)

Jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzyło się                    

w szkole w ciągu ostatnich lat, wejdź na naszej 

stronie w zakładkę: Roczniki Szkolne


