WYNIKI NAUCZANIA
Jesteśmy szkolą skuteczną - wszyscy uczniowie zdają egzamin
maturalny. W ubiegłym roku szkolnym około 30 % uczniów
wzięło udział w II etapach olimpiad i konkursów
przedmiotowych. Niektórzy z nich osiągnęli znaczące sukcesy.
20 % wszystkich uczniów to finaliści lub laureaci olimpiad i
konkursów przedmiotowych.
Na większość wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, a także
Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej i SGH nasi
absolwenci dostawali się z wysokimi lokatami; około 25 %
dotychczasowych absolwentów LXIV LO studiuje tokiem
indywidualnym (studia międzywydziałowe). Wielu naszych
absolwentów dostaje się na wyższe uczelnie na więcej niż jeden
kierunek, a także na renomowane uczelnie zagraniczne.
Wszystkim Wam życzę powodzenia na egzaminach!
Zapraszam na spotkania informacyjne dla:
 kandydatów do 3-letniego liceum (po gimnazjum),
które odbędzie się 3 kwietnia (środa) 2019 r. o 18.00
 kandydatów do 4-letniego liceum
podstawowej), które odbędzie się
(czwartek) 2019 r. o 18.00

(po szkole
4 kwietnia

Beata Zdanowicz
Dyrektor LXIV LO

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
„Witkacego”

ul. Elbląska 51
01-737 Warszawa
tel. (22) 633-24-04
e-mail: lo64@edu.um.warszawa.pl
strona internetowa: www.liceum64.pl

Szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych
KLASY PLANOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
liczba klas pierwszych: 4 (klasy 1abcd) do 3-letniego LO oraz
4 (klasy 1αβγΔ) do 4-letniego LO
wszystkie klasy mają profil ogólny – różnicujemy je językami obcymi
• klasa Ia lub Iα - język angielski i język rosyjski
• klasa Ib lub Iβ - język niemiecki i język angielski
• klasa Ic lub Iγ - język francuski i język angielski
• klasa Id lub IΔ - język hiszpański i język angielski
Uczniowie mogą uczyć się dodatkowo języków obcych na zorganizowanych
kołach:
niemieckiego,
angielskiego,
francuskiego,
rosyjskiego,
hiszpańskiego oraz łaciny.

JESTEŚMY LICEUM EKSPERYMENTALNYM (decyzja MEN z 22.11.2018 r.) , DLATEGO WARTO NAS WYBRAĆ!!!

 Szkoła została wyróżniona przez SGH za najlepsze przygotowanie absolwentów do olimpiad z zakresu
ekonomii, przedsiębiorczości.

Specyfiką naszej szkoły jest nietypowa organizacja:
 tyle profilów, ilu uczniów - program klasy I jest identyczny dla wszystkich uczniów,

 Szkoła została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Komitet Główny Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej za sukcesy uczniów w w/w olimpiadzie.
 Od lat zajmujemy wysoką pozycję w rankingu Perspektyw.

Jesteśmy w Złotej Piętnastce. Zajęliśmy VIII miejsce w Polsce w Ogólnopolskim
Rankingu Perspektyw „15 najlepszych liceów na 15-lecie”.
 Wśród uczniów są stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
 Opłaty na komitet rodzicielski - dobrowolne.
OBÓZ INTEGRACYJNY, CZYLI CO NA DZIEŃ DOBRY
Na początku roku szkolnego klasy I wyjeżdżają na obóz integracyjny. Są zajęcia z psychologiem
szkolnym, spotkania z wychowawcami, zajęcia sportowe. Odbywają się również gry integracyjne

 wielu uczniów liceum zdaje egzaminy i otrzymuje certyfikaty z języka obcego,
 od klasy pierwszej rozszerzony jest pierwszy język obcy,
 lekcje trwają 60 minut i do takiej długości lekcji dostosowane są programy i plan nauczania, nie ma
dzwonków,
 każdą klasą opiekuje się para wychowawców,
 każda klasa ma swoją salę, a w niej własny czajnik, kubki i herbatę, oraz inne rzeczy ułatwiające pobyt
w szkole,
 mamy trzy trymestry, czyli uczniowie klasyfikowani są trzy razy w roku,
 w marcu kończą się niektóre obowiązkowe zajęcia dla uczniów ostatnich klas - czas poświęca się
przygotowaniu do matury,

przygotowane specjalnie dla nas przez profesjonalną firmę zajmującą się budowaniem zespołów. A

 w programie szkoły przewidziano indywidualną pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi

wszystko po to, aby uczniowie wiedzieli, kto jest kim i z kim spędzą najbliższe trzy/cztery lata swojego

(w roku 2018/19– ok. 60 uczniów uczy się Indywidualnym Programem Nauczania) oraz możliwość

życia.

równoległego z nauką w liceum studiowania na wyższej uczelni,
 od kilku lat funkcjonuje w naszej szkole program Tutoringu rozwojowego dla uczniów klas I - uczeń
SZKOŁA ZIMOWA
Dla uczniów klas I na kilka dni szkoła przenosi się w góry. Przed południem jeździmy na

dzięki indywidualnym spotkaniom z wybranym przez siebie nauczycielem może przyjrzeć się sobie,
poznać swoje mocne strony, zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju.
INNE NASZE ATUTY

nartach lub snowboardzie, chodzimy na wycieczki, a popołudniu odbywają się lekcje. Uczniowie wraz
nauczycielami realizują również jeden z wybranych przez siebie projektów powiązany tematycznie np. z

 wspaniała atmosfera, którą podkreślają wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice,

regionem, który odwiedzamy lub patronem liceum. To doskonały czas, aby poznać bardziej ludzką stronę

 Wigilia - szczególny wieczór, kiedy wszyscy wszystkim składają życzenia, chór robi konkurencję
zastępom anielskim, nauczyciele przebierają się za Mikołajów, wszyscy otrzymują samodzielnie

swoich profesorów.

wykonane przez kolegów podarunki, a rodzice częstują zgromadzonych barszczem z uszkami, kapustą
PRACOWNIE
 W szkole są dwie pracownie komputerowe - uczniowie mają dostęp do komputera, drukarki, skanera
i Internetu.
 Powstają pracownie językowe, ale i tak każdy nauczyciel języka dysponuje magnetofonem
oraz zestawem telewizor-DVD oraz ma dostęp do sali audiowizualnej.
 Szczycimy się również wyposażonymi pracowniami: biologiczną, fizyczną i chemiczną.

i makowcem; tego nie przeżyjecie w innej szkole,
 uczniowie organizują obozy i seminaria naukowe, np. Poligon Przedsiębiorczości oraz uczestniczą w
obozach organizowanych przez Szkoły Twórcze, a także licea warszawskie,
 organizujemy od 10 lat Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny, tzw. SOFĘ, za który byliśmy wiele
razy nagradzani,
 liczne koła zainteresowań: literaturoznawcze, językowe, historyczne, historii sztuki, wiedzy o prawach
człowieka, filozoficzne, wiedzy religijnej, biologiczne, ekologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne,
matematyczne, informatyczne, ekonomiczne, brydżowe, teatralne, sportowe, filmowe, liga debatancka.
część z nich prowadzona jest przez absolwentów naszej szkoły,
 organizujemy edukację filmową oraz Noce filmowe w Witkacym,
 uczniowie co roku uczestniczą w wymianach zagranicznych ze szkołami m.in. z Niemiec, Francji,
Hiszpanii. Bierzemy udział w licznych konferencjach międzynarodowych np. Modelowej Konferencji ONZ w
Hadze. Od roku 2011 uczniowie naszego LO reprezentują Polskę podczas obrad Młodzieżowego Parlamentu.

