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PADEREWSKI
kształci i inspiruje od 25 lat

 Najstarsza szkoła prywatna w Lublinie (1993)

 Pierwsza we wschodniej Polsce szkoła 
autoryzowana w programie Matury 
Międzynarodowej (1999)



Jak i uczymy i wychowujemy?

Uczymy skutecznie, korzystając z innowacyjnych 
technologii i odkryć współczesnej pedagogiki.

 Jesteśmy szkołą międzynarodową – uczymy wg 
międzynarodowych standardów i programów.

Krzewimy wśród uczniów wartości obywatelskie, 
kształcąc odpowiedzialność, demokratyczne 
postawy i społeczną wrażliwość i otwartość na inne 
kultury. 



PROFIL ABSOLWENTA

 Krytycznie myślący i twórczy

 Tolerancyjny, otwarty na innych

 Odpowiedzialny



WYNIKI ANKIET WŚRÓD 
RODZICÓW I UCZNIÓW

Poczucie bezpieczeństwa w szkole

Poczucie wartości i podmiotowości uczniów

Sprawiedliwe traktowanie i ocenianie uczniów 

 Życzliwi i przyjaźni nauczyciele

 Jasne i konsekwentne wymagania

Odpowiedni poziom dyscypliny i wymagań



NASZE STANDARDY NAUCZANIA
 Operacjonalizujemy pracę na lekcji – każdy uczeń ma 

efektywnie uczyć się na lekcji przez własne działanie.

 Maksymalnie wykorzystujemy czas na lekcji – np. nie 
odpytujemy pod tablicą.

 Zadajemy tylko utrwalające prace domowe oraz takie, 
których nie można wykonać w szkole.

 Stawiamy uczniom znane im wcześniej wymagania, 
zgodne z przekazywanymi treściami i umiejętnościami.

 Kształcimy umiejętności działania w grupie.

 Pracujemy z uczniami w przyjaznej i życzliwej atmosferze.

 Stosujemy ocenianie kształtujące, wspierające rozwój 
ucznia, oparte na informacji zwrotnej, na podstawie jasnych 
kryteriów sukcesu. 

 Odkrywamy talenty uczniów, rozwijamy ich zdolności.



WYNIKI

Wyniki matur polskich – wśród najwyższych w 
województwie.

Wyniki matur międzynarodowych – wyższe niż 
średnia światowa.



ABSOLWENCI

▪ Wielu na uczelniach zagranicznych, w tym 5 na 
Oxford (w ostatnich 5 latach).

▪ Absolwenci 2018 za granicą (15 osób), m.in. w 
Szkocji, Irlandii, Anglii, USA, Czechach, Danii.

▪ 18/67 (18/23 profil medyczny IB oraz biol.-
chem. - program polski) absolwentów 2018 
studiuje na dziennym kierunku lekarskim.  



DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA
Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć 

w sekretariacie szkoły do 2 lipca do godz. 12.00:

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

 oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego/ósmoklasisty,

 2 podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej o wymiarach 30x42 mm,

 kopia zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach 

organizowanych przez kuratora oświaty – nie dotyczy uczniów 

naszych szkół, 

 karta zdrowia ucznia – nie dotyczy uczniów naszych szkół.



PODZIAŁ NA KLASY

Wszystkie preferencje dotyczące składu klas 
proszę kierować mejlowo

do dnia 16 lipca 2019

do koordynatora ds. przyjęć 
a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl

mailto:a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl


WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(4-letniego)

Klasa 1A – program polski

Robert Rogala

nauczyciel wf i EDB



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(4-letniego)

Klasa 1B – program                   

międzynarodowy

Dorota Smędek

nauczyciel j. polskiego



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(4-letniego)

Klasa 1C – program                   

międzynarodowy

Eliza Jackowska-Boryc

nauczyciel matematyki                 
i informatyki



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(4-letniego)

Klasa 1D – program                   

międzynarodowy

Beata Makarska

nauczyciel chemii



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(3-letniego)

Klasa 1V – program polski

Jakub Sadurski

nauczyciel fizyki



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(3-letniego)

Klasa 1X – program                   

międzynarodowy

Anna Nadolska

nauczyciel historii



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(3-letniego)

Klasa 1Y – program                   

międzynarodowy

Tomasz Siwek

nauczyciel j. polskiego i TOK



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
(3-letniego)

Klasa 1Z – program                   

międzynarodowy

Krzysztof Mozgawa

nauczyciel chemii



PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników - w zakładce PIÓRNIK 
– DOKUMENTY na stronie 

www.paderewski.lublin.pl

 Podręczniki należy zakupić samodzielnie. 



TABLETY

Do czego używamy tabletów podczas lekcji?

 Wykonujemy ćwiczenia interaktywne.

 Oglądamy filmy, animacje, wizualizacje.

 Oglądamy pokazy zdjęć i prezentacje.

 Pracujemy z mapami, diagramami, wykresami.

 Używamy aplikacji edukacyjnych.

 Wiele innych.



Praca z tabletami to wygoda, ponieważ:

 Wszystkie materiały umieszczane są na portalu 

ManageBack lub szkolnym Inranecie, co pozwala 

uczniom nieobecnym opracować lekcję w domu, 

a uczniom obecnym umożliwia łatwą powtórkę.

 Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do 

materiałów poprzez bezprzewodową sieć wi-fi na 

terenie całej szkoły oraz z domu przez sieć Internet.

 W trakcie choroby uczeń może uczyć się w domu, 

jeśli tylko jego stan zdrowia na to pozwala.

 Wszystkie materiały są czytelne i uporządkowane.



Minimalne wymagania sprzętowe:

 Taktowanie procesora: 1200MHz,

 Pamięć wbudowana: 16GB,

 Łączność: wi-fi,

 Przekątna ekranu  9,7’’-12’’

 Etui - podstawka.

Oprogramowanie:

 System operacyjny Android 5.0

 Pakiet MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

 Przeglądarka obsługująca Adobe Flash Player 
(konieczne!), np. Dolphin, Puffin.

 dzienniczek+ (do pobrania z vulcan.edu.pl)

 Paderewski ManageBac (do pobrania z: 
http://www.appsgeyser.com/1293390)



Oprogramowanie:

 Google Chrome (do pobrania z Google Play)

 QR code reader (do pobrania z Google Play)

 Google docs (do pobrania z Google Play)

 Padlet (do pobrania z Google Play)

 Telecine (do pobrania z Google Play)

Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
paderewski.lublin.pl „Piórnik” - Dokumenty



ZAJĘCIA DODATKOWE

 Chór Akademos - pod kierunkiem Elżbiety Niczyporuk - jeden z 
najwybitniejszych chórów szkolnych w Polsce, o czym świadczą liczne 
nagrody, wyróżnienia i występy na prestiżowych koncertach   i 
festiwalach, także międzynarodowych.

 Teatr Szkolny - pod kierunkiem Łukasza Witt-Michałowskiego, 
profesjonalnego reżysera teatralnego (Scena In Vitro w CK w Lublinie).

 Akademia Sztuki- pod kierunkiem Emilii Wiencko-Kozak 
uczniowie mogą realizować swe projekty w obszarze sztuk wizualnych.

 Zajęcia medialne – uczniowie zainteresowani radiem mogą 
uczestniczyć w zajęciach dziennikarstwa radiowego i TV pod opieką 
red. C. Potapczuka we współpracy z Lubelska.TV; realizują także 
projekt internetowego radia międzynarodowego. 



Koła olimpijskie
Ze wszystkich przedmiotów w zależności od 
zainteresowań i predyspozycji uczniów

 Zajęcia doskonalące
Ze wszystkich przedmiotów w zależności od potrzeb 
uczniów

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zwłaszcza dla uczniów z dysleksją.



STOWARZYSZENIA

• Samorząd Szkolny

• Stowarzyszenie Amnesty International

• Stowarzyszenie charytatywne MAITRI

• Stowarzyszenie ekologiczne

• Koło biblioteczne



Chór Akademos podczas jubileuszu 25-lecia Liceum Paderewski

Szkolny Teatr w spektaklu “Przebudzenie wiosny”



SZKOLNE KLUBY SPORTOWE

 Koszykówka

 Siatkówka

 Piłka nożna

 Piłka ręczna



ZIELONA SZKOŁA
Termin Zielonej Szkoły: 03-06 września 2019

• Koszt: 500,00 zł 

• Dokąd jedziemy?

Klasy po gimnazjum: 

Mono Tenis Camp, Harasiuki w 

Puszczy Solskiej. 

Zakwaterowanie – domki 5 

osobowe (pokoje 2, 3 osobowe) z 

pełnym węzłem sanitarnym.

Pełne wyżywienie – 3 posiłki 

dziennie.

W planie zajęcia integracyjne, 

sportowe, spływ kajakiem oraz 

park linowy.

Klasy po szkole podstawowej: 

Centrum Konferencyjno –

Bankietowe „Rozłogi”, Gródek w 

centrum Puszczy Knyszyńskiej. 

Zakwaterowanie w pokojach 1 – 2 

osobowych, wyposażonych w 

łazienkę.

Pełne wyżywienie – 3 posiłki 

dziennie.

W planie zajęcia teatralne i 

taneczne, zajęcia sportowe oraz 

zajęcia integracyjne.



CELE ZIELONEJ SZKOŁY

 Integracja zespołów klasowych oraz roczników

 Integracja uczniów z wychowawcą

 Budowanie klasy jako zespołu realizującego 
wspólny cel (jaką klasą chcemy być? jakie 
mamy oczekiwania dot. klasy, szkoły?), w tym 
budowanie zaufania pomiędzy uczniami i 
wychowawcą i uczniami 

 Wprowadzenie do zasad i regulaminów szkolnych.



PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY
 Integracja rocznika w formie zabaw/zadań.

 Integracja klasowa – wspólna wizja klasy, w tym: 
sposoby komunikacji, zasady rozwiązywania konfliktów, 
zasady współpracy; zapoznanie z prawem szkolnym 
(regulaminy, główne zasady). 

 Wprowadzenie do pracy metodą projektu - realizacja
projektu pod nadzorem nauczycieli – każda klasa
realizuje projekt, który prezentuje innym (talent show,
escape room, przedstawienie, podchody, bieg terenowy,
teleturniej itp.). Opiekunem projektu jest wychowawca
klasy.

 Zajęcia team buildingowe.



OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Czesne płatne od lipca 2019 

do każdego 10. dnia miesiąca, 

na indywidulane rachunki bankowe 

(nr podany w umowie).



STYPENDIA

Stypendium za wyniki w nauce potwierdzone 
szczególnymi osiągnięciami w konkursach i 
olimpiadach, otrzymują uczniowie Szkół
Paderewski oraz uczniowie rozpoczynający w 
kolejnym roku szkolnym naukę w Liceum
Paderewski, na podstawie podpisanej przez 
Rodzica umowy o nauczanie.

• za średnią pow. 5,0 stypendium 2 500 zł;

• za tytuł laureata olimpiady 10 000 zł. 



Bieżące informacje 
(zastępstwa, imprezy, wycieczki, wyjścia, plan lekcji redukcje) 

forum.paderewski.lublin.pl



Dziękujemy za uwagę.


