Kryteria przyjęcia do naszego Liceum
O przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie miejsce na
liście sporządzonej wg liczby uzyskanych punktów, obliczonych
zgodnie z niżej podanymi zasadami:
✓ wynik egzaminu ósmoklasisty (max 100pkt.);
✓ oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z przedmiotów wskazanych przy specjalizacji klas oraz
inne
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (max 100pkt.).

SPOTKANIA INFORMACYJNE
dla kandydatów do szkoły
on-line
04 kwietnia (poniedziałek)
godz. 17.00

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
w Warszawie

Sposób przeliczania na punkty:
✓ ocen z 4 przedmiotów wskazanych przy specjalizacji klas:
18 pkt. – stopień celujący
17 pkt. - stopień bardzo dobry
14 pkt. – stopień dobry
8 pkt. - stopień dostateczny
2 pkt. - stopień dopuszczający
✓ osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie szkoły
podstawowej:
10 punktów - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
w
zawodach
wiedzy
będących
konkursem
o
zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień; za dwa lub więcej tytuły finalisty
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
7 punktów - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim; za dwa lub
więcej
tytuły
laureata
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego; tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim;
5 punktów - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim; za dwa lub
więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
o zasięgu wojewódzkim; za tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim
4 punkty - uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych
niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym;
3 punkty - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim; uzyskanie wysokiego
miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu
krajowym
3 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
zwłaszcza w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego;
7 punktów - za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18
Szczegółowe informacje na stronie www.kuratorium.waw.pl

https://www.facebook.com/liceum7/
https://www.instagram.com/slowacki_lo/

ul. Wawelska 46
02-067 Warszawa
tel. 22 8250553, fax. 22 8251008
julius@liceum7.edu.pl

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. J. Słowackiego
Świetne położenie w centrum miasta
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SKM, PKP do dworca W-wa Ochota

VII LO - przyjazna droga do sukcesu
www.liceum7.edu.pl

NASZA OFERTA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 to:

CO NAS WYRÓŻNIA
SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ?
✓ bogate tradycje szkoły, założonej w 1860 roku,
upaństwowionej w 1922 roku;
✓ tytuł Złotej Szkoły w rankingu Perspektyw
w latach: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021 i 2022;
✓ nagroda Prezydenta za wybitne wyniki nauczania;
✓ nagroda w konkursie najlepsze przestrzenie
szkolne;
✓ liczne wyróżnienia i certyfikaty (Szkoła Odkrywców
Talentów, Szkoła Wspierająca Uzdolnionych Wars
i Sawa, Szkoła z Pomysłem);
✓ kształcenie uzdolnionej młodzieży w ramach
projektu „Klasa BNP Paribas”;
✓ festiwale
filmowe,
muzyczne,
taneczne
i teatralne;
✓ Projekt EPAS – Szkoła - Ambasador Parlamentu
Europejskiego;
✓ sesje naukowe poświęcone różnym tematom;
✓ bardzo dobrze wyposażone pracownie, bogate
zbiory biblioteki, czytelni i wideoteki;
✓ nowa aranżacja przestrzeni biblioteki szkolnej
zrealizowana w ramach programu ,,Zaprojektuj
szkołę”;
✓ internat działający 7 dni w tygodniu;
✓ mnóstwo
atrakcyjnych
zajęć
pozalekcyjnych
organizowanych zgodnie z zainteresowaniami
uczniów;
✓ pracownia komputerowa, centrum multimedialne,
stały dostęp do internetu w salach lekcyjnych,
a także w szkolnej czytelni; bezpłatne WiFi dla
uczniów;
✓ stołówka szkolna, sklepik oraz kawiarenka;
✓ opieka pielęgniarska, pedagogiczna
i psychologiczna;
✓ nowoczesne boiska oraz bieżnia tartanowa;
✓ nowa hala sportowa;
✓ imponujące osiągnięcia sportowe, artystyczne;
✓ przyjazna atmosfera;
✓ i moglibyśmy tak jeszcze dłuuuuugo wymieniać!
Zajęcia rozszerzające program nauczania prowadzą specjaliści
spoza szkoły (w tym wielu absolwentów) – filmowcy, fotograficy,
instruktorzy teatralni i aktorzy, dziennikarze, pracownicy naukowi
Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

pięć klas pierwszych na podbudowie szkoły
podstawowej o specjalnościach:
1A – klasa o profilu prawno - medialnym, języki obce: angielski
i francuski – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów:
język polski, historia, matematyka, język obcy;
w programie klasy znajdują się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie
rozszerzonym: j. polski, historia i wos;
wiedza o mediach;
edukacja prawna;
geografia polityczna świata;
udział w programach edukacyjnych dotyczących problemów
prawnych: Akademia Młodego Prawnika, Adwokat przydaje się
w życiu;
projekt filmowy ,,SłowackiFilmFest”;
savoir-vivre po francusku;
warsztaty dotyczące języka mediów i komunikacji społecznej;
roczny kurs historii kina;
coroczna dwudniowa sesja prawna z udziałem prawników,
studentów i wykładowców wyższych uczelni;
wykłady i warsztaty na uczelniach (SWPS, Łazarski, UW).

1B – klasa o profilu ekonomiczno - bankowym, języki obce:
angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny
z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język
obcy;
w programie klasy znajdą się:
•
•
•
•
•
•
•

przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym:
matematyka, geografia i j. niemiecki;
wstęp do ekonomii;
geografia polityczna świata;
angielski w ekonomii;
cykle
warsztatów i wykładów z ekonomii, bankowości
i finansów;
współpraca z bankami, giełdą, wyższymi uczelniami;
projekty: Kwiecień z …, Kongres bankowy.

1D – z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej
i rozwoju osobistego (klasa autorska z 30-letnią tradycją),
języki obce: angielski, francuski – przy rekrutacji punktowane
oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język
obcy;
klasa realizuje program oferujący uczniom:
•
•
•
•
•
•
•
•

przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym:
j. polski, historia i wos;
tutoring;
zajęcia teatralne;
zajęcia filmowe i roczny kurs historii kina;
zarys historii sztuki;
sesje naukowe, religioznawcze;
obóz integracyjny przed rozpoczęciem nauki;
obozy naukowe.

1E - klasa o profilu biologiczno - chemicznym, języki obce:
angielski, niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny
z przedmiotów: język polski, biologia, matematyka, chemia;
w programie klasy znajdują się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
❖

przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym:
biologia, chemia oraz matematyka;
metody eksperymentalne w biologii;
chemia doświadczalna;
matematyka dla przyrodników;
kurs ratownictwa medycznego;
cykliczne warsztaty terenowe w Wigierskim
i Świętokrzyskim Parku Narodowym;
wolontariat w Ogrodzie Zoologicznym;
współpraca z Wydziałami Biologii i Chemii UW i Centrum
Chemii w Małej Skali w Toruniu;
dni przedmiotów przyrodniczych.
we wszystkich klasach drugi język obcy nauczany od podstaw
lub jako kontynuacja.

Informacje o programie stypendialnym
„Klasa BNP Paribas”
https://www.bnpparibas.pl/fundacja

1C – klasa o profilu matematyczno - informatycznym, języki
obce: angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny
z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy;
w programie klasy znajdą się:
•

•
•
•
•
•

przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym:
matematyka, fizyka i informatyka;
zajęcia MINI Akademii Matematyki Politechniki Warszawskiej;
wstęp do grafiki komputerowej;
historia myśli przyrodniczej;
wycieczki tematyczne (np. Narodowe Centrum Badań
Jądrowych Świerk);
dostęp do zasobów studiów e-learningowych IT szkoła.

Jedyna szkoła na Mazowszu realizującą program
stypendialny
„Klasa”
Fundacji BNP Paribas:
4–letnie wsparcie w trakcie nauki w liceum. Każdy
uczestnik programu ma zapewniony bezpłatny pobyt
w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje
podręczniki
i
comiesięczne
kieszonkowe.
Absolwenci szkoły, którzy realizowali program
,,Klasa” otrzymują stypendium finansowe na 1 roku
studiów.

