
NIEPUBLICZNE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2
IM. JANUSZA KORCZAKA

w WARSZAWIE
Zapraszamy 

w imieniu Dyrekcji Szkoły 
Pani Bożeny Bronikowskiej



NASZ PATRON 

„ Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, 
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, 
a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało.”  

Janusz Korczak



RĄBEK HISTORII

W związku z reformą oświaty Gimnazjum Prywatne Nr 2 funkcjonujące
z powodzeniem od 1999r. jako najlepsze gimnazjum na Ochocie, zostało 
przekształcone w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 - 2017r.

Znamy się na rzeczy.
Zapewniamy:
➢ Doświadczoną i kreatywną kadrę, 
➢ Wysoki poziom nauczania, 
➢ Profesjonalne przygotowanie do nowej matury, 
➢ Miłą i kameralną atmosferę,
➢ Realizujemy innowacyjne programy nauczania przy możliwości wyrównywania 

zaległości, 
➢ Naukę trzech języków; angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, 
➢ Uczestnictwo w życiu sportowym i kulturalnym dzielnicy i miasta,
➢ Optymalne warunki edukacyjne.



TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

twórcze podejście do rozwiązywania 
problemów i procesów decyzyjnych

krytyczne myślenie

komunikacja i współpraca prowadzenie 

negocjacji
intelektualna 

ciekawość

wyszukiwanie, selekcja i porządkowanie 
informacji

integrowanie technologii w procesach

rozwoju i nauki

Doskonalimy kompetencje XXI wieku takie jak:



W SZKOLNEJ OFERCIE: 

Dzwonki:• Zajęcia z coachingu i doskonalenie kompetencji miękkich, testy
z predyspozycji  zawodowych

• Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym 
• Zajęcia z szachów
• Zajęcia z treningu umysłu
• 5 godzin języka angielskiego, w tym przygotowanie do FCE
• 3 godziny języka niemieckiego lub hiszpańskiego do wyboru
• Rzetelne przygotowanie do matury; zajęcia z egzaminatorami maturalnymi
• Zajęcia w ramach rozszerzeń programowych z doświadczoną kadrą
• Współpraca z uczelniami wyższymi w tym z  Uniwersytetem Warszawskim,

Akademią Medyczną, Uczelnią Techniczno – Handlową, Wyższą Szkołą
Inżynierii i Zdrowia

• Zindywidualizowana praca w małych grupach
• Atrakcyjne wyjazdy i wyjścia pozalekcyjne
• Dla najlepszych uczniów stypendia finansowe!!!
• Możliwość wyboru rozszerzeń: język angielski, matematyka, geografia,

biologia, chemia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie



NASZE ATUTY:

Bardzo dobra 
lokalizacja: 

ul. Szczęśliwicka 
50/54 

Dojazd:

autobusem, 
tramwajem, 
pociągiem 

Mała liczebność 
klas

Bierzemy udział 
w konkursach 
pozaszkolnych

Organizujemy 
wycieczki 

i bale maturalne

Bliski kontakt 

nauczycieli 

i uczniów
Kameralna

atmosfera

Częste wyjścia 
integracyjne

i kulturalne 
spotkania

z ciekawymi ludźmi

Doświadczona
kadra

Korzystamy 
z dziennika 

elektronicznego 
LIBRUS

Uczeń sam wybiera 
rozszerzenia

Wdrażamy 
nowoczesne 

platformy 
edukacyjne



ŚLUBOWANIE 

Święto Edukacji Narodowej 
połączone z uroczystym  
przyjęciem  klasy pierwszej  
do szkolnej społeczności.



Zajęcia w Wyższej Szkole 
Inżynierii i Zdrowia

Biologia

Klasa pierwsza 

zgłębia naukowe 
podejście do 
życiowego tematu, 
czyli wykrywania 

tłuszczu w chipsach 
w laboratoriach 

szkoły. 

Nie tylko teoria

Kolejna wizyta -

nasi uczniowie 

badali zawartość 
cukru w cukrze, 

a dokładnie 
w miodzie. 



W ramach godzin lekcyjnych gramy w szachy 

i rozgrywamy turnieje



Szkoła to nie tylko nauka, ale 
również wyjazdy integracyjne

i wyjścia klasowe.



Studniówka

Studniówka
2022

Hotel Groman - Sękocin Stary



8 WRZEŚNIA 2021r. BARYKADA WRZEŚNIA NA WARSZAWSKIEJ OCHOCIE

Oddanie hołdu Obrońcom Stolicy: 

W dniu uroczystości  

upamiętniającej 82 Rocznicę 

Obrony Warszawy, młodzież  

w imieniu społeczności szkolnej 

złożyła kwiaty.



Wychowujemy w duchu 

patriotycznym –
celebrujemy obchody 

Święta Niepodległości -
11 Listopada



Uroczyście obchodziliśmy 159 
rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Nasi uczniowie 

przygotowali inscenizację momentu 
ogłoszenia Powstania. 
Piękne stroje z epoki oraz repliki 
historycznego uzbrojenia pozwoliły 
wszystkim lepiej wczuć się w klimat 
tego wydarzenia. 

Gościliśmy Burmistrz Gminy Panią 
Dorotę Stegienkę oraz zastępcę 
Burmistrza Pana Sławomira 
Umińskiego.



Nasza szkoła, w porozumieniu 

z ambasadą Indii, od września 2021r.  
przyjęła patronat nad pomnikiem 

Dobrego Maharadży.

Jam   Saheb Digvijaysinhji

Regularnie uczniowie składają 
kwiaty i zapalają znicze, aby 
podtrzymać pamięć tak znakomitej 
osoby.



80 ROCZNICA 
POWSTANIA 
ARMII KRAJOWEJ

4 lutego 2022 r. przy tablicy 
upamiętniającej gen. dyw. 
Stefana Roweckiego ,,Grota,, 
odbyła się uroczystość z okazji 
80 rocznicy powstania Armii 
Krajowej

Po oficjalnych przemówieniach 
przez Władze Państwowe, 
Kombatantów, Zarząd Dzielnicy 
m. st. Warszawy zostały złożone 
wiązanki kwiatów.
Naszą szkołę godnie 
reprezentowały uczennice 
klasy II a Ola, Justyna, Julia 
z opiekunem Samorządu 
Szkolnego panią Ireną Parzych.



Niesiemy pomoc

ZEBRANA KWOTA to 61650,78zl

30 Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy - Sztab 806 

przy Niepublicznym Liceum 

Ogólnokształcącym Nr 2 

im. Janusza Korczaka



Egzaminy wstępne odbędą się:
język polski – 6 kwietnia 2022 (środa)       godzina 16.00
matematyka – 7 kwietnia 2022 (czwartek) godzina 16.00 

DZIEŃ OTWARTY DLA 
KANDYDATÓW 
23 marca 2022 

godzina 18.00

Planujemy utworzyć jedną klasę pierwszą do 24 uczniów. 

REKRUTACJA - INFORMACJE



REKRUTACJA - INFORMACJE

➢ Spotkania informacyjne mogą odbywać się również 
indywidualnie po umówieniu się z dyrektorem szkoły 
509-905-955. 

➢ Z przyczyn organizacyjnych i sanitarnych na 
egzamin prosimy zapisywać się z wyprzedzeniem. 

➢ Wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów
z j. polskiego i 40% z matematyki. 

➢ W sprawie wyników należy kontaktować się
indywidualnie pod numerem 509-905-955, 
w terminie 20-29.04 w godzinach 9.00 -15:00. 

➢ Kandydaci, którzy chcą podpisać umowę 
kształcenia składają oryginały następujących 
dokumentów: 
➢ Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
➢ Zaświadczenie o egzaminie ośmioklasisty 

➢ Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Liceum 
w dniach 27.06 - 01.07 lub 
22.08 - 31.08 w godzinach 9.00 -14.00.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


