
Umysł jest jak spadochron.

Nie działa, jeśli nie jest otwarty.

F. Zappa



Indywidualne modelowanie 

profilu kształcenia.

Rozwijanie

kompetencji językowych.

Nauka w bezpiecznej 

i przyjaznej atmosferze.

Dbałość o zrównoważony rozwój 

intelektualny, emocjonalny, fizyczny.

Wysoki poziom 

nauczania.

CO NAS WYRÓŻNIA? 



Dopasowujemy do ucznia

preferowany kierunek.

Uczeń wybiera 2-3 przedmioty z puli 

przewidzianych do rozszerzania.

Dopuszczamy zmianę wybranych 

rozszerzeń w obrębie przedmiotów 

danej klasy.



Klasa ścisła:

Rozszerzona matematyka 

i j. angielski

a do tego do wyboru rozszerzenie:

❑ fizyka

❑ chemia

❑ biologia

❑ geografia

❑ informatyka

Klasa dwujęzyczna:

Rozszerzony j. polski lub 

matematyka oraz j. angielski

a do tego do wyboru rozszerzenie:

❑ historia

❑ geografia

❑ wos

❑ filozofia

❑ drugi język

PROFILE KLAS



KLASA DWUJĘZYCZNA – Z J. POLSKIM I ANGIELSKIM

❑ Część przedmiotów realizowana dwujęzycznie w oparciu 

o programy modyfikowane: historia, informatyka, filozofia, wf.

❑ 2 godz./tyg. zajęć z native speakerami: speaking & writing oraz 

3-4 godz./tyg. z polskim nauczycielem.

❑ Realizacja przedmiotów spoza programu, wg programu własnego: 

kultura krajów anglojęzycznych, literatura anglojęzyczna.

❑ Możliwość rozszerzania przedmiotów z puli przewidzianych do 

rozszerzenia (matematyka, geografia,

j. polski, historia, wos, drugi język).

PROFILE KLAS



KOMPETENCJE JĘZYKOWE

❑ Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym we wszystkich klasach, w podziale 

na poziomy zaawansowania, w oparciu  o program własny szkoły

(native speaker + polski nauczyciel). 

❑ Drugi język na 2-3 poziomach zaawansowania: niemiecki, francuski, hiszpański

niezależnie od wyboru profilu.

❑ Atrakcyjne wyjazdy językowe – doskonalenie wybranego języka.

❑ Uzyskiwanie certyfikatów – zewnętrzne potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania.

❑ Elementy dwujęzyczności na wybranych przedmiotach.



AKADEMIA ROZWOJU PRIMUSA

❑ Warsztaty z doradztwa zawodowego, komunikacji.

❑ Zrównoważony rozwój.

❑ Indywidualna opieka tutora.

❑ Inspirujące spotkania z ciekawymi ludźmi.



WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

❑ Obowiązkowe przedmioty maturalne (j. polski, matematyka) 

realizujemy w zwiększonej liczbie godzin.

❑ Efektywnie prowadzimy lekcje i dodajemy konsultacje 

przedmiotowe, żeby uczniowie nie musieli korzystać z korepetycji.

❑ Nasi nauczyciele są wysoko wykwalifikowani i pełni 

zaangażowania.

❑ Przygotowujemy uczniów do różnych konkursów i olimpiad                 

m.in. prowadząc koła zainteresowań.



NASZE TRADYCJE

❑ Wyjazd integracyjny „zielona szkoła” w pierwszych dniach roku szkolnego.

❑ „Asy Primusa” – wyróżnienia dla uczniów po 1 półroczu w 4 kategoriach: nauka, 

działania społeczne, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

❑ Poznajemy stolice UE – coroczny wyjazd do jednej ze stolic krajów UE.

❑ Współpraca z uczelniami: SGGW, SGH, UW (arboretum SGGW w Rogowie, 

zajęcia laboratoryjne na uczelniach, spotkania i wykłady z pracownikami 

naukowymi).

❑ Outdoor education - nauka nie tylko w szkole: wyjścia do instytucji 

naukowych, badawczych, teatrów, muzeów.



Zwolnienie z egzaminu 

Kandydaci z NSP 47, którzy uzyskali na świadectwie w klasie siódmej 

średnią ocen nie mniejszą niż 4.75 oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania .

Wszyscy kandydaci: Laureaci konkursów kuratoryjnych oraz laureaci lub finaliści 

olimpiad przedmiotowych.

Wszyscy kandydaci posiadający certyfikat FCE (co najmniej na poziomie B2) są 

zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego. 



Zapraszamy!

Nauczyciele i Dyrekcja NLO  


