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Dlaczego liceum José Martí?

• Nauka przynosi oczekiwane efekty.

• Uczniowie są przygotowani do matury.

• Osiągają wyniki, które pozwalają im się dostać 

na atrakcyjne kierunki studiów.
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Wyniki matur

• Od chwili wprowadzenia nowej matury 
w ciągu czternastu lat 2005-2018
100% uczniów naszego liceum, którzy 
przystąpili do matury, zdało ten egzamin;

• to 2624 abiturientów!
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Edukacyjna Wartość Dodana

wyniki 
egzaminu 
gimnazjal

nego

trzyletni 
okres 
nauki 

w liceum

wyniki 
egzaminu 
matural

nego

• Na następnych slajdach przedstawione są trzyletnie 
wskaźniki EWD, obejmujące wyniki matur 2016-2018

• Więcej informacji na stronie: 
http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/ 
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Język polski 
EWD +5,0
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Przedmioty       EWD   
humanistyczne +5,4
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Matematyka     
EWD +3,7
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Przedmioty matematyczno-
przyrodnicze       EWD +3,2



Dużo się dzieje

• Dzień Patrona i Dzień Sekcji Dwujęzycznej
• Konkurs Języka Polskiego (9 lat)
• studniówka w budynku szkoły
• szkolny radiowęzeł
• Tydzień Zdrowej Żywności
• Dzień Języków Obcych
• Projekty kulturowe (wyjazdy do Hiszpanii, Wielkiej 

Brytanii)
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Dzień Patrona; ambasadorowie krajów latynoamerykańskich i władze Bielan
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Día de los Muertos - meksykańskie Zaduszki
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Nasze konkursy
Dla gimnazjalistów i licealistów organizujemy:

• Mazowiecki Konkurs piosenki obcojęzycznej „JoséSong”
(4 lata);

• Warszawski Konkurs „Mistrz Gramatyki Języka 
Niemieckiego – Grammatikmeister” (5 lat);

• Mazowiecki konkurs „Ameryka mówi po hiszpańsku”
(4 lata); 

• Bielański Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy (7 lat).
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Szkolne zespoły
teatr „Chiringuito Libre”

• dwukrotnie wygrał ogólnopolski Festiwal Teatrów w Języku 
Hiszpańskim (ostatnio w 2018 r.); czterokrotnie zajął II miejsce; 
czterokrotnie dostał wyróżnienie dla zespołu najlepiej 
władającego językiem hiszpańskim; wielokrotnie nagrody 
indywidualne dla aktorów;

zespół muzyczny „JoséGlee”

• Założony i prowadzony przez nauczyciela języka hiszpańskiego, 
który jest jednym z dwu perkusistów.
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Dlaczego José Martí?

Sukcesy uczniów szkoły w ostatnich latach:

• Europejski Konkurs dla młodych tłumaczy Juvenes
Translatores polski laureat

• Olimpiada Artystyczna 1 laureat

• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 1 finalista

• Olimpiada Filozoficzna 1 laureat

• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 4 finalistów
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Ranking Perspektyw 2019

• W rankingu liceów warszawskich
szkoła zajęła 21. miejsce;

• W ogólnopolskim rankingu 
znalazła się w „złotej” setce na 73. miejscu;

• W ogólnopolskim rankingu maturalnym 
szkoła zajęła 65. miejsce.
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Rekrutacja 2019 po G

• W roku szkolnym 2018/2019 zostanie 
utworzonych siedem 32-osobowych klas.

• Podczas rekrutacji 2019 nie ustala się progów 
punktowych kwalifikujących kandydata do 
któregokolwiek z tworzonych oddziałów.
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Zasady rekrutacji

Klasy pierwsze ogólne.

Liczba punktów do zdobycia – maksimum 200

• świadectwo G - maksimum 100 punktów 

• egzamin gimnazjalny - maksimum 100 punktów
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Zasady rekrutacji 1H3.

Klasa pierwsza dwujęzyczna. Liczba punktów 
do zdobycia – maksimum 229

• świadectwo G - maksimum 100 punktów 

• egzamin gimnazjalny - maksimum 100 punktów

• sprawdzian kompetencji językowych 

- maksimum   29 punktów
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Równorzędne wyniki – pierwszy etap rekrutacji

2019-04-09

oddziały kryterium pierwszeństwa podstawa określenia 
pierwszeństwa

wszystkie kandydaci 
z problemami zdrowotnymi 
ograniczającymi możliwość 
wyboru kierunku 
kształcenia 

opinia publicznej 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej, 
w tym publicznej 
poradni 
specjalistycznej 



Równorzędne wyniki – drugi etap

2019-04-09

oddziały kryterium pierwszeństwa podstawa określenia 
pierwszeństwa

wszystkie a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów

Powyższe kryteria mają 
jednakową wartość.



Ramowe plany nauczania LO po G

Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje
poniższa struktura nauczania w liceum.

• Pierwsza klasa jest dokończeniem 
gimnazjum.

• Dlatego obowiązkowo w tym oddziale musi 
zakończyć się 10 przedmiotów nauczanych 
w zakresie podstawowym.
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Przemyślana decyzja wyboru

Dzięki temu w drugiej i trzeciej klasie:

• młodzież ma więcej czasu na naukę przedmiotów w zakresie 

rozszerzonym wybranych przez siebie na egzamin maturalny.

• Zarazem decyzja wyboru zestawu rozszerzeń wymaga 

większego namysłu, gdyż nauka koncentruje się na kilku 

przedmiotach, co utrudnia ewentualną zmianę preferencji 

maturalnych.
2019-04-09



Tworzone oddziały - rozszerzenia

*od poziomu Intermediate lub wyższego (we wszystkich klasach pierwszych)

2019-04-09

oddział rozszerzenie rozszerzenie rozszerzenie

1A3. j. angielski* matematyka fizyka

1B3. j. niemiecki matematyka geografia

1C3. j. angielski* biologia chemia

1D3. matematyka biologia chemia

1E3. j. polski historia wiedza o społeczeństwie

1F3. j. hiszpański matematyka geografia

1H3. hiszpański DJ j. polski geografia



Tworzone oddziały – języki obce

*od poziomu Intermediate lub wyższego (we wszystkich klasach pierwszych)
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oddział 1. język 2. język

1A3. j. angielski* j. niemiecki

1B3. j. niemiecki j. angielski*

1C3. j. angielski* j. hiszpański

1D3. j. angielski* j. hiszpański

1E3. j. angielski* j. hiszpański

1F3. j. hiszpański j. angielski*

1H3. j. hiszpański dwujęzyczny (DJ) j. angielski*



Minimum punktów w 2018

2019-04-09

klasa pierwsza minimum punktów w rekrutacji 
2018

1A. ang – mat - fiz 159
1B. ang – mat - geo 158
1C. ang – bio - che 154
1D. mat – bio - che 160
1H. dwuj. hiszpański 144 (229)
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1A3. Zasady rekrutacji

Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
które są punktowane:

• język polski,

• matematyka,

• fizyka,

• najwyższa ocena spośród: biologia, chemia, 
geografia.



1A3. rozszerzenia, drugi język 
- godziny tygodniowo
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przedmiot 1A3. 2A3. 3A3. ogółem

j. angielski 3 5 5 13

j. niemiecki 2 3 3 8

fizyka 1 5 5 11

matematyka 5 6 8 19
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1B3. Zasady rekrutacji

Przedmioty na świadectwie ukończenia G, które są 
punktowane:

• język polski,

• matematyka,

• geografia,

• najwyższa ocena spośród: biologia, chemia, 
fizyka.



1B3. rozszerzenia, drugi język 
- godziny tygodniowo
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przedmiot 1B3. 2B3. 3B3. ogółem

j. niemiecki 3 5 5 13

j. angielski 2 3 3 8

geografia 1 5 5 11

matematyka 5 6 8 19
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1C3. i 1D3.
Zasady rekrutacji

Przedmioty na świadectwie ukończenia G, które są 
punktowane:

• język polski,

• matematyka,

• biologia,

• chemia.



1C3. rozszerzenia, drugi język 
- godziny tygodniowo
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przedmiot 1C3. 2C3. 3C3. ogółem

j. angielski 3 5 5 13

j. hiszpański 2 3 3 8

biologia 2 4 5 11

chemia 2 4 4 10



1D3. rozszerzenia, języki obce 
- godziny tygodniowo

2019-04-09

przedmiot 1D3. 2D3. 3D3. ogółem

j. angielski 3 3 3 9
j. hiszpański 2 2 2 6
biologia 1 5 5 11
chemia 1 4 4 9
matematyka 5 5 7 17
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1E3. Zasady rekrutacji

Przedmioty na świadectwie ukończenia G, które są 
punktowane:

• język polski,

• matematyka,

• historia,

• wiedza o społeczeństwie.



1E3. rozszerzenia, języki obce 
- godziny tygodniowo
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przedmiot 1E3. 2E3. 3E3. ogółem

j. angielski 3 3 3 9
j. hiszpański 2 2 2 6
j. polski 6 7 7 20
historia 2 6 6 14
wiedza o 
społeczeństwie

1 3 3 7
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1F3. Zasady rekrutacji

Przedmioty na świadectwie ukończenia G, które są 
punktowane:

• język polski,

• matematyka,

• geografia,

• najwyższa ocena spośród: biologia, chemia, 
fizyka.



1F3. rozszerzenia, drugi język 
- godziny tygodniowo
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przedmiot 1F3. 2F3. 3F3. ogółem

j. hiszpański 3 5 5 13

j. angielski 2 3 3 8

geografia 1 5 5 11

matematyka 5 6 8 19
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1H3. Zasady rekrutacji

Przedmioty na świadectwie ukończenia G, które są 
punktowane:

• język polski,

• matematyka,

• geografia,

• j. obcy - najwyższa ocena.
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1H3. Sprawdzian kompetencji językowych

• 30 maja 2019 r. godz. 14:00 – 1. termin

• 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 – 2. termin

• Sprawdzian (poziom A2+) odbędzie się w poniższych szkołach:

• XXII LO z OD im. José Martí,

• XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa, 

• XLVI LO z OD im. Stefana Czarnieckiego,

• CLXI LO z OD.

• Kandydaci przystępują do sprawdzianu w tym liceum, którego oddział 
dwujęzyczny umieścili najwyżej na liście swoich preferencji!
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Oddział 1H3. dwujęzyczny

Hiszpańscy nauczyciele skierowani do naszej szkoły 
przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii prowadzą 
przedmioty wykładane w ich rodzimym języku.

Są to:
literatura hiszpańska

kultura Hiszpanii (geografia, historia, sztuka)



1H3. j. hiszpański DJ - godziny 
tygodniowo
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przedmiot 1H3. 2H3. 3H3. ogółem

j. hiszpański 8 5 5 18

literatura 
hiszpańska

- 1 1 2

Kultura 
Hiszpanii

- 4 4 8



1H3. rozszerzenia, drugi język 
- godziny tygodniowo

2019-04-09

przedmiot 1H3. 2H3. 3H3. ogółem

j. angielski 2 2 2 6

j. polski 4 8 8 20

geografia 1 4 4 9



Día de los Muertos
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Matematyka
• Tytuł Szkoły MiNI Akademii Matematyki PW w roku 2016/2017

• Organizujemy Szkolny Tydzień Liczby Pi (3.14 – 14 marca).

Bierzemy udział w:

• Praskim Konkursie Matematycznym - finaliści,

• Powszechnym Internetowym Konkursie organizowanym przez 
Politechnikę Warszawską, 3 uczniów w finale,

• Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „KróloMathic” – 1. i 2. 
miejsce,

• Memoriale Urszuli Marciniak – otwartych zawodach w rozwiązywaniu 
łamigłówek diagramowych – 1. i 2.miejsce.
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Biologia, fizyka, geografia

• Warsztaty laboratoryjne - Wydział Biologii UW, 
Fundacja Bioedukacji

• Lekcje w Ogrodzie Botanicznym UW

• Warsztaty terenowe z geografii i geologii

• Wykłady naukowców w szkole
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Chemia

• Spotkanie zorganizowane przez naukowców 
i studentów Wydziału Chemicznego PW 
(kierunki studiów); warsztaty dla uczniów

• Zajęcia zorganizowane przez naukowców Wydziału 
Nowych Technologii i Chemii WAT

• Warsztaty chemiczne w Instytucie Chemii Fizycznej 
Państwowej Akademii Nauk
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CERN

• Uczniowie naszego 
liceum zwiedzili 
Europejską 
Organizację Badań 
Jądrowych (CERN), 
gdzie znajduje się 
akcelerator cząstek –
Wielki Zderzacz 
Hadronów.
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Planowanie kariery zawodowej



Wychowanie fizyczne

• Reprezentacje dziewcząt i chłopców naszego 
liceum w koszykówce zdobyły w 2018 oraz 
2019 r. Mistrzostwo Bielan i obydwie zajęły 
wysokie miejsca w Mistrzostwach Warszawy.

• W roku szkolnym 2019/2020 przewidziane są 
zajęcia sks z koszykówki 2h/tyg.
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Wychowanie fizyczne, zajęcia do wyboru:

rolki taekwondo

nordic walking siatkówka

samoobrona koszykówka

siłownia piłka nożna

fitness speedminton
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Dlaczego José Martí?

• Kosztem ponad 5 mln złotych przeprowadzony został remont
generalny budynku liceum, który zakończył się w sierpniu 2010 r. 

• Około 1,5 mln zł kosztowały remont i budowa boisk szkolnych (2014-
2015).

Liceum ubiega się o:

• salę pneumatyczną, która przykryje boisko piłki nożnej;

• postawienie na wewnętrznym dziedzińcu budynku, którego 
powierzchnia będzie pełniła funkcje: auli lub sal lekcyjnych.



Jak do nas dojechać?

2019-04-09

szkoła

metro



XXII Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí

• Regulamin rekrutacji  i niniejsza prezentacja na 
stronie www.josemarti.pl

• Kontakt z nami

tel. 022 834 03 57

sekretariat@josemarti.pl
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http://www.josemarti.pl/
mailto:sekretariat@josemarti.pl

