
Najczęściej zadawane pytania w sprawie naszego liceum 

We wtorek, 20 kwietnia, spotkaliśmy się online z uczniami i rodzicami zainteresowanymi nauką w CX 

LO im. Roberta Schumana w Warszawie. Wszystkim Państwu dziękujemy za poświęcony nam czas!:-)  

Poniżej przedstawimy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które Państwo zadawali na 

spotkaniu, ale także w indywidualnych rozmowach z nami.  

 

Czy uczniowie wyjeżdżają na wymiany międzynarodowe?  

Tak, w szkole realizujemy dwa programy, które to umożliwiają. Pierwszy ma już wieloletnią tradycję -  

to spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Krzyżowej. Przez tydzień grupa kilkunastu uczniów z 

naszej szkoły uczestniczy w spotkaniach i  warsztatach. Ze swoimi rówieśnikami z Niemiec wymieniają 

się  doświadczeniami i poglądami. Przy okazji ćwiczą język angielski i niemiecki.  

W tym roku po raz pierwszy grupa uczniów z naszej szkoły weźmie także udział w tygodniowym 

spotkaniu młodzieży z siedmiu krajów Europy w ramach współpracy dzielnicy Mokotów w dzielnicą 

Berlina Treptow-Köpenick. Tematami będą aktywność obywatelska, kultura konsumencka oraz 

społeczna solidarność w dobie pandemii. Projekt zakłada warsztaty, wieczory integracyjne i 

zwiedzanie Berlina.  

 

Jakie dodatkowe zajęcia są oferowane klasom?  

Dla każdego z profilów staramy się mieć atrakcyjne zajęcia dodatkowe. Klasie lingwistyczno-

turystycznej oferujemy kółko turystyczne, klasie przyrodniczej o profilu medycznym zajęcia z chemii 

w języku angielskim, rozważamy też stworzenie zajęć fakultatywnych z zakresu ratownictwa 

medycznego, o ile pozwolą na to warunki pandemiczne, dla klasy humanistycznej o profilu 

dziennikarsko-prawnym mamy comiesięczne warsztaty prawnicze organizowane przy współpracy z 

Okręgową Izbą Radców Prawnych i warsztaty dziennikarskie, których częścią są spotkania naszych 

uczniów ze znanymi dziennikarzami, nie tylko polskimi. Oferujemy udział w kole debatanckim. 

Istnieje możliwość stworzenia kółka teatralnego.  

 

Jakich języków i w jakim wymiarze uczy się klasa lingwistyczna o profilu turystycznym? 

Pozwalamy sobie podać ramówkę dla języków  obcych i przedmiotów znajdujących się w rozszerzeniu 

prze 4 lata: 

Kl. 1a (lingwistyczna o profilu turystycznym)  

j. ang.: 4,5,6,5 i j. hiszp./ j. niem.: 4,4,4,4 

geografia 2,3,3,2 

kl. 1b (przyrodnicza o profilu medycznym) 

j. ang.: 5,6,6,5 i j. hiszp./niem. 2,2,2,2 



biologia 2,3,3,2 

chemia 2,3,3,2 

kl. 1c (humanistyczna o profilu dziennikarsko-prawnym) 

j. ang.: 3,3,3,3 i j. wł./niem.: 2,2,2,2 

wiedza o społeczeństwie 2,3,3,2 

historia 2,4,4,4 

j. polski 6,6,6,6 

Czy drugiego języka uczniowie uczą się od zera?  

Tak, drugi język jest nauczany od podstaw, nie ma więc obawy, że ktoś trafi do klasy zaawansowanej i  

będzie miał kłopoty z uzupełnianiem.  

Oczywiście jeśli w grupie znajdą się dzieci, które uczyły się danego drugiego języka obcego, wtedy 

dopuszczamy utworzenie grupy zaawansowanej. 

 

Ilu uczniów przewidujemy w oddziałach kasowych?  

Klasy mogą liczyć maksymalnie do 32 uczniów, w praktyce jednak liczba ta jest z reguły niższa. 

 

Jak wygląda sprawa wyżywienia w szkole? 

Wyróżnia nas to, że mamy prawdziwą stołówkę (nie catering), gotowane na miejscu smaczne obiady, 

które można kupić w przystępnych cenach. Korzystają z nich uczniowie i nauczyciele. Posiłki 

serwowane w naszej szkole wyrobiły sobie już markę. Zamawiają je także na wynos mieszkańcy 

osiedla.  

 

Jaki jest dojazd do szkoły?  

Choć mieścimy się wśród zieleni ma Sadybie, tuż obok parku Stanisława Dygata, jest to miejsce 

znakomicie skomunikowane z pozostałymi częściami miasta. Z centrum Warszawy można do nas 

dojechać w ciągu 15 minut trzema autobusami 501, 519, 522. To sprawia, że wybierają nas także 

uczniowie, którzy mieszkają  w dzielnicach podwarszawskich.  

Przystanek mieści się w pobliżu szkoły, odjeżdżają z niego także autobusy innych linii (w tym 

ekspresowe). 

 

Czy szkoła przyjmuje uczniów z innych krajów (np. z Ukrainy)? 



Tak, mamy takich uczniów. Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka  polskiego w stopniu 

umożliwiającym naukę w szkole. Tacy uczniowie z sukcesem adoptują się do polskiego systemu 

edukacji. Zyskują u nas kolegów i przyjaciół.  

 

 

 

 

 

 


