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XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, 
zakorzenione w środowisku Saskiej Kępy od 
1951r, wywodzi swoje istnienie od powstałego 
w 1922r II Gimnazjum Męskiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.  
Możemy wiec zaoferować naszym uczniom 
długoletnią tradycję wspierania młodzieży w jej 
rozwoju, a także przyjazną atmosferę, 
profesjonalną kadrę pedagogiczna otwartą na 
potrzeby podopiecznych, sprawny samorząd 
uczniowski, możliwość realizowania pasji 
na licznych kołach przedmiotowych 
i zainteresowań. 

 

 

 

 

        PROGRAMY, PROJEKTY 

➢ IB 

International Baccalaureate Diploma 
Programme (Matura Międzynarodowa) to 
dwuletni program  przygotowujący do studiów 
uniwersyteckich, realizowany w drugiej i trzeciej 
klasie liceum, poprzedzony klasą 
przygotowawczą. Uczniowie zdobywają 
wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin 
wiedzy w małych 7-12.osobowych grupach. 
Językiem wykładowym jest język angielski. 
Absolwenci programu mogą ubiegać się 
o przyjęcie na wyższe uczelnie  w Polsce i na 
całym świecie. 

 
➢ Festiwal Nauki 
Popularyzuje nauki przyrodnicze. Młodzież 
zaprasza gości z instytucji naukowych (CNK, 
PW, UW, OEIiZK) oraz organizacji 
pozarządowych, uczestniczy w pokazach, 
spotkaniach, wykładach, przeprowadza 
eksperymenty i ćwiczenia oraz prezentuje 
najciekawsze projekty. 

 
➢ Twórcze Spotkania Humanistyczne 
Panele dyskusyjne, wykłady i zajęcia 
warsztatowe organizowane we współpracy 
z instytucjami kulturalnymi i wyższymi 
uczelniami. Podsumowanie całorocznej pracy 
humanistycznej otwarte dla absolwentów 
i społeczności lokalnej. 

 
➢ Wymiana międzynarodowa 
Szkoła  uczestniczy  w  wymianach  szkolnych: 

z liceum w Tuluzie, z gimnazjum  w Sankt 

Augustin koło Bonn, z polską szkołą w Odessie

 

(pre-IB DP) 

 
(geografia, matematyka, j.angielski) 

 

(matematyka, fizyka, j.angielski) 

 

(biologia, chemia, matematyka) 

 

(j.polski, historia, j.angielski) 

DWUJĘZYCZNA 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

(matematyka, geografia, WOS) 

 

(j.polski, geografia, wos) 

DWUJĘZYCZNA 

DYPLOMATYCZNA 

(matematyka, j.hiszpański/j.niemiecki, WOS) 

 

(biologia, chemia, j.angielski) 



➢ Ligi Debatanckie 
Udział  w  Szkolnej   Lidze  Debatanckiej pozwala 

ćwiczyć umiejętność wypowiedzi oraz 

argumentowania. 

➢ Wolontariat 
Uczniowie  uczestniczą w wielu akcjach 
charytatywnych: WOŚP, Maraton Pisania 
Listów, Bank Żywności,  kiermasze 
charytatywne, Szlachetna Paczka i itp. 

 
➢ Klub Europejski 
Od 2001 r. skupia młodzież pragnącą w sposób 
nieszablonowy zapoznać się z kulturą, tradycją 
i geografią Europy. Rozwija pasje i kreatywność. 
Jest głównym organizatorem imprezy szkolnej 
Prus Expo, programu edukacyjnego 
przygotowanego przez młodzież dla młodzieży. 
Współpracuje z Polską Fundacją 
im. R. Schumana, ułatwiając kontakty 
z rówieśnikami z całej Europy poprzez wspólną 
realizację projektów międzynarodowych. 

 
➢ Teatr szkolny „W piątek wieczorem…” 

Istnieje ponad 30 lat. Przygotował ponad 

30 spektakli. Zdobywa wysokie miejsca na 

uznanych przeglądach  teatralnych. Ma na 

swoim koncie I miejsca i sztuki autorskie naszych 

uczniów. Jest sceną dla  wszystkich twórczych   

i chętnych   do nowych wyzwań Prusaków, 

kochających teatr. 

➢ Dwujęzyczność 
Uczniowie rozpoczynają naukę  języka 

angielskiego od poziomu B2+ i kończą ją na 

poziomie C1. Uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych w trybie bilingwalnym z takich 

przedmiotów jak: biologia, przyroda, wos czy 

informatyka. Dodatkowo w każdym półroczu 

gościmy wolontariuszy z Australii, Nowej Zelandii 

lub Kanady, którzy prowadzą zajęcia z naszymi 

uczniami. Młodzież ma  szansę kontaktu 

z żywym językiem. 

➢ Wyjazdy naukowe i integracyjne 
Klasy pierwsze uczestniczą w wyjazdach, których 

program uwzględnia gry i zajęcia integracyjne. 

Klasy  drugie angażują się w wyjazdy naukowe 

i realizację projektów dydaktycznych. 

➢ Indywidualizacja  nauczania 
Zespół psychologiczno – pedagogiczny pomaga 

uczniom osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. 

Badania diagnostyczne pozwalają młodzieży 

określić mocne strony  i dobrać skuteczne 

techniki uczenia się. Nauczyciele dobierają 

metody nauczania, a pedagog i psycholog dbają 

o rozwój społeczny i emocjonalny młodzieży, 

organizując jej warsztaty i prelekcje oraz promując 

działania wolontariackie. 

PONADTO : 

➢ Zaplecze sportowe 
Mamy 3 sale gimnastyczne: małą, średnią ze 

sceną teatralną oraz halę, a także boiska do piłki 

nożnej, koszykówki i siatkówki ze sztuczną 

nawierzchnią. 

➢ Wyposażenie pracowni 
Większość sal wyposażona jest w nowoczesne 

tablice interaktywne. 

➢ Kącik kulinarny 
Tu możesz przygotować ciepły napój lub 

podgrzać posiłek w kuchence mikrofalowej lub 

przygotować tosty lub popcorn, a także usiąść 

i spokojnie zjeść w miłym towarzystwie. 

Ponadto do dyspozycji uczniów jest stołówka, do 

której obiady dowozi TuSzama. 

➢ Kawiarenka uczniowska 
Tu możesz kupić kanapkę, drożdżówkę, napoje, 

sałatki, owoce, itp. 

➢ Czytelnia „Strefa Ciszy” 
Tu możesz pouczyć się w spokoju, zrelaksować 

i skorzystać z udostępnionych zbiorów 

bibliotecznych i komputerów. 
 

➢ Strefa Relaksu 
Na wygodnych kanapach i fotelach w otoczeniu 

zieleni możesz zrelaksować  się  między lekcjami. 

. 

 

 


