












Wyjazd integracyjny do Olsztyna



Wyjazd klas drugich



Wycieczki klas trzecich



Święto Szkoły – ślubowanie klas 
pierwszych



Święto Szkoły – parodie 
teledysków klas drugich



Dzień sportu i turniej 
Strongman



Wyścig ósemek wioślarskich



Debaty oksfordzkie



Organizujemy Praski Turniej 
Debat



Międzyszkolna gra miejska 
„Miasto moje a w nim…”



Testament poległych –
międzyszkolny konkurs 
recytatorski



Do naszej szkoły 
zapraszamy m.in...

Naszych Patronów – Powstańców 

Warszawy, w tym syna założycielki 

Szkoły

Gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego 

dowódcę Wojsk Lądowych

Prof. Leszka Kaczmarka, biolog 
molekularny, profesor nauk 
biologicznych, kierownik Pracowni 
Neurobiologii Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, 
członek rzeczywisty Polskiej Akademii 
Nauk.



Wolontariat



Samorząd
turniej XIX LEAGUE OF LEGENDS CHALLENGE,
- turniej WARSAW HIGH SCHOOL LOL CHALLENGE,
- turniej CS:GO CHALLANGE,
- konkurs na memy,
- dni tematyczne,
- powołanie Parlamentu Szkolnego,
- Dzień e -sportu (29.04.2021); organizacja i prowadzenie ,
- Dzień sportu stacjonarnie(21.06.2021) – promowanie zdrowego stylu życia,
- wykonanie, wywołanie oraz sprzedaż zdjęć klasowych,
- projekt oraz zamówienie bluz we współpracy z firmą Schoolwear Nation,
- przeniesienie, nastrojenie oraz pomalowanie szkolnego pianina i oddanie 
do użytku uczniom,
- dbanie o szkolne media społecznościowe, 
- udostępnianie i rozpowszechnianie inicjatyw związanych z maturami, 
integracją, nauką,
- udział w Dniu Otwartym XIX LO,
- udział w zebraniach Rady Rodziców,
- pozyskiwanie sponsorów,
- pamięć o absolwentach, utrzymywanie z nimi kontaktu,
- działania nastawione na integrację uczniów.



Sukcesy sportowe
2021
Mistrzostwo Dzielnicy Praga – Południe w 
badmintonie dziewcząt i chłopców
Wicemistrzostwo Warszawy w badmintonie 
dziewcząt
Mistrzostwo Dzielnicy Praga – Południe w 
piłce nożnej dziewcząt i chłopców

Mistrzostwo Dzielnicy Praga- Południe w 
koszykówce chłopców
Mistrzostwo Dzielnicy Praga – Południe w 
piłce ręcznej dziewcząt
Wicemistrzostwo Dzielnicy Praga – Południe 
w piłce ręcznej chłopców
Mistrzostwo Dzielnicy Praga – Południe w 
sztafetowych biegach przełajowych 
dziewcząt
Wicemistrzostwo Dzielnicy Praga – Południe 
w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców
Wicemistrzostwo Warszawy w biegach 
przełajowych dziewcząt



Niektóre z naszych sukcesów…

2020

Finalista XLVI Olimpiady 
Geograficznej

Zwycięzca XII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Psychologicznej

Certyfikat Szkoły Varsavianistycznej III 
stopnia

Nasza szkoła znalazła się w gronie 30 
najlepszych liceów warszawskich w 
jubileuszowym rankingu XXX - lecia
ogłoszonym przez Perspektywy.

Najlepsza szkoła w dzielnicy według 
rankingu Perspektyw.



Współpracujemy m.in. z…


