
Informacje 
dla rodziców uczniów 
klas I
czerwiec 2020



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.



Program dwujęzyczny
Uczniowie klasy dwujęzycznej mogą wybrać naukę w profilu: 

matematycznym lub biologiczno-chemicznym. 

Edukacja dwujęzyczna oznacza prowadzenie przedmiotów w języku ojczystym i wybranych

przedmiotów w języku angielskim. Opiera się na innowacyjnej metodzie CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), czyli zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

Uczeń profilu dwujęzycznego łączy naukę przedmiotu z intensywną nauką języka angielskiego.

Po czterech latach nauki w liceum uczniowie przystępują do egzaminów matury polskiej                   
z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych, a egzamin z j. angielskiego zdają na poziomie 
dwujęzycznym.

Poznaj strukturę oraz zalety nauczania dwujęzycznego:

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/o-szkole/szkola-miedzynarodowa/program-polski

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/o-szkole/szkola-miedzynarodowa/program-polski


Program międzynarodowy IB
 Uczniowie klas międzynarodowych w 1 i 2 roku nauki realizują program polskiej podstawy 

programowej w połączeniu z wymaganiami i standardami programu międzynarodowego IB MYP.

Uczniowie programu międzynarodowego mogą wybrać naukę w jednym z trzech profili: 
społeczno-humanistycznym, politechniczno-biznesowym lub medycznym.

IB MYP:

• pozwala na rozwijanie wszechstronnych kompetencji niezbędnych w XXI wieku,

• kształtuje u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście 
zagadnień realnego świata, 

• uczy samodzielności i odpowiedzialności za swój rozwój,

• przygotowuje do kontynuacji nauki  w programie matury międzynarodowej IB DP.

Poznaj strukturę oraz zalety nauczania w Programie IB MYP: https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/program-ib-myp

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/program-ib-myp


WYNIKI
• Wyniki matur polskich – wśród najwyższych w 

województwie.
• Wyniki matur międzynarodowych – wyższe niż średnia 

światowa.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami matur 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/o-szkole/wyniki-maturalne

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/o-szkole/wyniki-maturalne


ABSOLWENCI 
▪ Wielu naszych absolwentów studiuje na uczelniach zagranicznych,                                

w tym 5 na Oxford University (dane z ostatnich 4 lat). 
▪ Absolwenci 2019 za granicą (12 osób), m.in. w Szkocji, Anglii, Holandii, 

Francji, Izraelu.
▪ Największym powodzeniem wśród naszych absolwentów 2019 cieszyły 

się następujące kierunki (w kolejności wyborów): medycyna, prawo, 
zarządzanie/ekonomia/business management, informatyka, 
architektura, dziennikarstwo, inżynieria. Rzadziej wybierano 
archeologię, kryminologię, genetykę.



Poniższe dokumenty należy obowiązkowo złożyć w sekretariacie szkoły 
do 30 czerwca 2020 do godz. 12.00:

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• 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 MSP Paderewski,
• kopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń posiada) - nie 

dotyczy uczniów MSP Paderewski,
• karta zdrowia ucznia – nie dotyczy uczniów MSP Paderewski.

w dniu 31 lipca lub 3 sierpnia 2020 w godz. 9.00-14.00:
• oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 

Klasa 1A – program polski 
                       (dwujęzyczny)

Monika Wiśniowska
nauczycielka j. angielskiego



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 

Klasa 1B – program 
                        międzynarodowy                
                 
Maciej Kiwała
nauczyciel matematyki             



WYCHOWAWCY KLAS I LICEUM 
Klasa 1C – program 
                       międzynarodowy              
                  
Michał Orłowski
nauczyciel fizyki



PODRĘCZNIKI

• Wykaz podręczników będzie dostępny na szkolnej stronie internetowej 
od 29.06.2020

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/dokumenty-2

• Podręczniki należy zakupić samodzielnie. 

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/dokumenty-2


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 zamieszczane są na portalu ManageBac lub szkolnym Intranecie, 

co pozwala uczniom nieobecnym opracować lekcję w domu, a uczniom obecnym 
umożliwia łatwą powtórkę.

• W trakcie nauczania zdalnego, oprócz systematycznych zajęć poprzez telekonferencje 
(G Meet, Zoom) portale zapewniają stały dostęp do wymiany materiałów i pomocy 
dydaktycznych.

• 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.

Szczegóły dotyczące zasad pracy i wymagań sprzętowych 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/tablety-2020.pdf

https://paderewski.lublin.pl/liceum/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/tablety-2020.pdf


Doradztwo zawodowe
● Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowo-akademickiego 

Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie stanowi 
realizację kompleksowej koncepcji doradztwa zawodowo-akademickiego, 
rozumianego jako uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu 
wspieranie uczniów w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania 
decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz rozwoju umiejętności potrzebnych na 
rynku pracy przyszłości tak, aby uczniowie Liceum Paderewski wybrali ścieżki 
rozwoju osobistego, akademickiego i zawodowego, w tym kierunki studiów, 
dostosowane do ich możliwości, predyspozycji i celów.

● Odpowiada on na wyzwania współczesnego rynku pracy i przewidywania 
dotyczące kompetencji kluczowych dla sukcesu na rynku pracy przyszłości.



Doradztwo zawodowe
Realizacja:

• zebranie informacji o uczniu na etapie rekrutacji,

• zajęcia doradztwa zawodowego, badaniach zawodowych i konsultacjach 
indywidualnych prowadzone przez psychologa-doradcę zawodowego,

• uczniowie tworzą, realizują i weryfikują indywidualny plan rozwoju,

• coaching, w postaci coachingu kariery i personalnego,

• dedykowane warsztaty stawiające na rozwój kompetencji przyszłości,

• wsparcie w procesie aplikacji na studia w Polsce i za granicą.



Współpraca z uczelniami 

• jesteśmy centrum UCAS (Universities and Colleges Admission 
Service) - instytucji, za pośrednictwem której odbywa się 
rekrutacja na uczelnie w Wielkiej Brytanii

• jesteśmy objęci patronatem Szkoły Głównej Handlowej
• współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz 

Uniwersytetem im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie 



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).

● 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. 



Projekty międzynarodowe
• Erasmus+ - uczniowie mają możliwość uczestnictwa w projektach 

międzynarodowych - obecnie jest to projekt “Destination Happiness”, który 
zajmuje się tematyką szczęścia w aspekcie indywidualnym 
i społecznym, w tym życia w zgodzie ze środowiskiem i dbania o nie. Czekamy 
również na rozstrzygnięcia dotyczące drugiego projektu.

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/projekty-miedzynarodowe

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/projekty-miedzynarodowe


Projekty międzynarodowe
• Wymiana ze szkołą w Oldenburgu oraz trójstronne projekty  

polsko-niemiecko-ukraińskie - w ramach współpracy ze szkołą partnerską  
Graf-Anton-Guenther -Schule w Oldenburgu w Niemczech organizujemy dwa razy w 
roku wspólne projekty edukacyjne. Dodatkowo uczestniczymy w projektach ze 
szkołą ukraińską z Lwowa. Realizacja wspólnych projektów jest możliwa dzięki 
dofinansowaniu organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. 

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/projekty-miedzynarodowe

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/projekty-miedzynarodowe
http://www.youtube.com/watch?v=F1cb6JVUoqk


● 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
• 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: 01-04 września 2020
• Koszt: 550.00 zł 
• Dokąd jedziemy?

• 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.

Karta kwalifikacyjna będzie dostępna na szkolnej stronie internetowej od 29.06.2020
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/dokumenty-2

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/dokumenty-2


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.



OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Czesne płatne od lipca 2020 
do każdego 10. dnia miesiąca, 

na indywidualne rachunki bankowe 
(numer 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.

•  w klasach I za średnią co najmniej 5,2 stypendium 1 500 zł;
•  za tytuł laureata olimpiady 4 000 zł. 



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

forum.paderewski.lublin.pl



W razie dodatkowych pytań zapraszamy Państwa na 
KONSULTACJE DLA RODZICÓW online

24 czerwca 2020 (środa)

• godz. 17.00-17.45 program polski, dwujęzyczny
https://meet.google.com/spq-uvaj-vih 

• godz. 18.00 - 18.45 program międzynarodowy
https://meet.google.com/pha-zvxh-xbr

https://meet.google.com/spq-uvaj-vih
https://meet.google.com/pha-zvxh-xbr


Dziękujemy za uwagę.


