
PRZEDSTAWIAMY SZKOŁĘ 

VII LO im. J. Słowackiego jest szkołą o bogatej tradycji. Jej początki sięgają 1860 roku. W 2022 roku 

będzie obchodzić 100. rocznicę upaństwowienia placówki i nadania jej imienia Juliusza Słowackiego, 

warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że cała historia szkoły to w chwili obecnej 160 lat. Teren liceum 

jako część Kolonii Staszica objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Historii szkoły poświęcono 

wiele książek – zarówno naukowych (m.in. „Szkoła imienia Juliusza Słowackiego” wydana przez PIW), 

jak i beletrystycznych (m.in. „Zielone drzwi” Katarzyny Grocholi).  VII LO ma wielu wybitnych 

absolwentów,  zdjęcia niektórych z nich umieszczone zostały w Galerii Absolwentów na głównej klatce 

schodowej budynku przy Wawelskiej 46. Wielu spośród absolwentów bardzo angażuje się w życie 

szkolne – prowadzą zajęcia dla uczniów (m.in. warsztaty teatralne, z historii sztuki, wiedzy o fotografii,  

inwestowaniu itd.) , wspierają różne przedsięwzięcia, odbywają spotkania , kupują pomoce naukowe, 

ofiarowują swoje książki bądź książki o sobie z dedykacją do szkolnej biblioteki.  

W ostatnich latach VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego osiągnęło wysoką pozycję na 

rynku usług edukacyjnych. Co roku otrzymuje tytuł Złotej Szkoły, który oznacza, że jest wśród 

najlepszych szkół ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Perspektyw. W 2020 roku VII LO zajęło 37 miejsce w kraju (w rankingu wyników 

matury 26 miejsce w Polsce). W rankingu liceów warszawskich zajęło 13 miejsce. Szczyci się 100% 

zdawalnością matury. Analizy Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazują, że VII LO jest  szkołą sukcesu, a 

przyrost wiedzy uczniów jest znaczący. Wynika to ze starań podejmowanych przez wielu nauczycieli. 

Nauczyciele i inni pracownicy systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. Znacząca część nauczycieli to egzaminatorzy nowej matury.  

VII LO otrzymało liczne wyróżnienia, nagrody i certyfikaty m.in. Szkoła Odkrywców Talentów , Szkoła z 

pomysłem (wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy), bezterminowy certyfikat Szkoły Wspierającej 

Uzdolnionych Wars i Sawa(wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy), certyfikat WF z klasą, 

wyróżnienie teatru  TR Warszawa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za budzenie 

twórczych postaw teatralnych, wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów europejskich oraz za 

udział w projekcie Szkoła Dialogu. W 2020 szkoła zdobyła nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy dla 

najlepszych szkół średnich stolicy. Otrzymała też nagrodę w konkursie „Najlepsze szkolne 

przestrzenie”, a zdjęcia z jej wnętrz ukazały się w opracowaniu naukowym poświęconym temu 

zagadnieniu. 

W VII LO odbywają się cenione przez uczniów, cykliczne, duże imprezy o charakterze edukacyjnym 

m.in. Wiosenny Edukacyjny Kongres Bankowy, festiwal filmowy Słowacki FilmFest, festiwal Taniec i 

Ruch, festiwal teatralny Deski Słowaka, Dni Nauk Przyrodniczych, Kwiecień z…, Dni nauk prawnych, 



Maraton zadaniowy z matematyki, Ochota na wielokulturowość, Festiwal Talentów, Dzień Frankofonii, 

Noce Filmowe i inne.  

Szkoła realizuje liczne wartościowe przedsięwzięcia i projekty edukacyjne, często ściśle współpracując 

z różnymi instytucjami. Wiele z tych projektów zakłada aktywność zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

VII LO współpracuje z wyższymi uczelniami, m.in. Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, 

Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytetem Medycznym, 

Politechniką Warszawską, SGGW, Uczelnią Łazarskiego. Liceum pozyskuje środki na wymiany 

międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. 

Szkoła we współpracy za Stowarzyszeniem Rodziców, Uczniów i Nauczycieli „Inspiracja” organizuje  

obozy, sesje naukowe, zajęcia dodatkowe. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wykorzystują w 

pracy z uczniami platformę Eduscience. 

Młodzież ma dużą samodzielność w kreowaniu dodatkowej oferty szkoły, m.in. z jej inicjatywy i dzięki 

jej działaniom organizowany jest coroczny festiwal filmowy „Słowacki Film Fest”, który w 2015 roku 

został uhonorowany Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej oraz festiwal Deski Słowaka. 

Wydawana jest gazetka uczniowska Lustro. 

Uczniowie VII LO są laureatami olimpiad, konkursów artystycznych i sportowych. Kopie ich dyplomów 

są gromadzone w Księdze Osiągnięć.  

Ważnym, bardzo pozytywnym elementem w działaniach szkoły jest realizacja projektu Klasa BNP 

Paribas umożliwiającego naukę niezamożnej, ale zdolnej młodzieży ze wsi i małych miejscowości  w VII 

LO.  

Liceum cieszy się bardzo dużą popularnością wśród kandydatów, co roku znajduje się wśród 

warszawskich  szkół ponadgimnazjalnych z największą ich liczbą. Dba się w nim także o harmonijny 

rozwój uczniów- jest to miejsce, gdzie można rozwijać zainteresowania artystyczne, sportowe, działać 

w wolontariacie. W szkole realizowany jest program wolontariatu „Możesz na mnie polegać”. 

Wolontariusze zdobyli prestiżową nagrodę w konkursie ogłoszonym przez marszałka województwa 

mazowieckiego pod nazwą „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Poza tym  wolontariusze liceum 

obsługują największe warszawskie imprezy sportowe (Maraton Warszawski, Biegnij, Warszawo, Bieg 

Niepodległości, Ecco Walkathon, On the Run) . Ważnym corocznym wydarzeniem z udziałem 

wolontariuszy VII LO jest też Piknik sąsiedzki organizowany wraz ze stowarzyszeniem Ochocianie.  

Szkoła jest bezpieczna, panuje w niej dobra atmosfera między uczniami. W szkole jest system 

monitoringu wizyjnego. 



Budynek szkolny, który powstał przed wojną jako najnowocześniejsza wówczas placówka tego typu, 

jest dobrze wyposażony. Każdy uczeń ma swoją szafkę. W każdej sali lekcyjnej jest komputer z 

dostępem do Internetu. Działa  sieć Wi-Fi, dostępna dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Szkoła 

posługuje się dziennikiem elektronicznym. W salach lekcyjnych są rzutniki multimedialne. Szkoła 

posiada tablice interaktywne. Uczniowie mają do dyspozycji dwa nowoczesne boiska wielofunkcyjne.  

W 2020 roku oddano do użytku nowoczesną halę sportową. Uczniowie mają  też do dyspozycji aulę 

wyposażoną w sprzęt multimedialny oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne.  Liceum posiada 

internat oraz stołówkę wydającą 3 posiłki dziennie, czynną przez 7 dni w tygodniu. Można w niej 

wykupić abonament lub pojedyncze posiłki. W szkole działa też sklepik i kawiarenka. We wszystkich 

tych miejscach dba się o to, by sprzedawać zdrową żywność. Szkoła uzyskała certyfikat „Mądre 

żywienie, zdrowe pokolenie”, a nad właściwym żywieniem w szkole oraz propagowaniem wiedzy na 

ten temat  czuwa zespół złożony z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Szkoła współpracuje z wieloma partnerami, m.in. z bankiem BNP Paribas w realizacji projektu Klasa 

oraz Edukacyjnych Kongresów Bankowych oraz czasopismem „Charaktery” w organizacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, którego finał co roku odbywa się w naszej szkole. 

Liceum jest wspierane w działaniach edukacyjnych przez stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i 

Uczniów „Inspiracja”.  Szkoła co roku pozyskuje środki w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 

na organizację sesji naukowych i różnych projektów.  

W liceum wyróżnia się osoby szczególnie zaangażowane w pracę na jego rzecz. Uczniowie mogą 

otrzymać Nagrodę Patrona Szkoły, nauczyciele i pracownicy wyróżnienie Inicjatywa Roku, inne osoby 

– medal Przyjaciel Słowackiego. 


