LIST DYREKTORA VII LO DO KANDYDATÓW DO SZKOŁY I ICH RODZICÓW
Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie klas ósmych!
W trosce o Wasze zdrowie musieliśmy odwołać spotkanie dla kandydatów. Przygotowaliśmy się do
niego starannie – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Chcieliśmy pokazać Wam szkołę i o niej
opowiedzieć. Skoro jednak bezpośrednie spotkanie niesie zagrożenie, na naszej stronie internetowej
będziemy w szerszym niż zazwyczaj zakresie zamieszczać informacje skierowane do kandydatów.
Mamy nadzieję, że okażą się przydatne przy wybieraniu szkoły.
Nasza szkoła stara się łączyć wysoki poziom nauczania z przyjazną atmosferą. Uczymy też bardzo
pożądanych przez pracodawców umiejętności, m.in. takich jak współpraca, publiczne wypowiadanie
się, organizowanie dużych imprez. Stąd w naszej szkole wiele przedsięwzięć przygotowywanych i
prowadzonych przez uczniów. Możecie o nich przeczytać w zakładce: wydarzenia. Należą do nich
choćby festiwale (Słowacki FilmFest, Deski Słowaka, Taniec i ruch), Dni Prawne, Kwiecień z… i wiele
innych.
O Słowackim mówi się, że to przyjazna szkoła. Starsze roczniki wspierają młodsze, a wszyscy razem
działają, przygotowując różne przedsięwzięcia. Szkołę wspierają także absolwenci.
Zostaliśmy nagrodzeni przez prezydenta Warszawy w konkursie „Najlepsze szkolne przestrzenie”.
Przestrzenie te tworzymy razem – uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Tak
powstały szkolna kawiarenka, stołówka, biblioteka, miejsca z kanapami na korytarzach. Od tego roku
mamy nową, nowoczesną halę sportową. Każdy uczeń otrzymuje swoją szafkę na książki. Toalety są
niedawno wyremontowane. W chwili obecnej między budynkiem szkoły a halą powstało patio,
będziemy je udoskonalać.
Mamy wiele osiągnięć. Jesteśmy już od lat złotą szkołą w rankingu Perspektyw i od lat nasi uczniowie
w 100% zdają maturę. Otrzymaliśmy tytuły Szkoły odkrywców talentów, Szkoły z pomysłem, Szkoły
wspierającej uzdolnionych w programie „Wars i Sawa”, Szkoły aktywnej w realizowaniu projektów
europejskich i wiele innych. 25 lutego 2020 roku otrzymaliśmy nagrodę prezydenta Warszawy dla
najlepszych szkół średnich Warszawy.
Oferujemy naszym uczniom:
- ciekawe profile klas, w których realizowane są innowacje pedagogiczne
- bardzo dobre, tanie obiady gotowane na miejscu, które kosztują niecałe 6 złotych, z zupą, która
podawana jest w wazach umieszczonych na podgrzewaczach i ze smacznym drugim daniem
- w razie potrzeby – pomoc pedagoga i psychologa
- codzienną obecność pielęgniarki
- internat
- program stypendialny Klasa BNP Paribas
- możliwość działania w wolontariacie
- liczne zajęcia pozalekcyjne, w tym sportowe
- wycieczki, obozy naukowe, wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej

