
Czego uczniowie Niepublicznej Szkoły Sióstr Salezjanek we Wrocławiu chcieliby się dowiedzieć o 

Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu? 

 

Odpowiedzi uczniów Liceum  

Pytania ogólne 

Jaka atmosfera panuje w szkole? 

Nikola Korczak (klasa 1a, absolwentka SP Sióstr Salezjanek): W naszym Liceum panuje bardzo 

dobra atmosfera, pełna życzliwości i otwartości. Mimo wielkiego budynku, myślę, że nikt nie czuje się 

obcy. 

Paweł Gąssowski (klasa 1b, absolwent SP Sióstr Salezjanek): W szkole każdy jest otwarty na 

nowe znajomości, ludzie chętnie porozmawiają, jak trzeba doradzą, wytłumaczą. 

Jakie są relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami? 

Nikola:  Relacje pomiędzy nauczycielami, a uczniami są bardzo dobre. Nie są one 

koleżeńskie ani na tzw. luzie, ale nie są też jedynie formalne, sztywne i zimne. Doświadczam 

ze strony nauczycieli dużo otwartości i chęci pomocy w każdej sprawie. Wydaje mi się, że 

nauczyciele traktują nas bardzo indywidualnie przez co możemy się czuć naprawdę 

rozumiani. 

Paweł: Relacje są bardzo dobre. Szkoła jest kameralna i każdy tu każdego zna. Do nauczycieli 

można się zwrócić z każdą sprawą, zarówno dotyczącą ich przedmiotu jak i z innych 

tematów.  

Czy uczniowie są zadowoleni z wyboru szkoły? Czy dokonaliby takiego wyboru 

po raz drugi? 

Nikola: Ja jestem bardzo zadowolona z wyboru tej szkoły i wybrałabym ją tym bardziej teraz, 

gdy już wiem, jak tu jest. Inni... nie słyszałam, by ktoś narzekał. W mojej ocenie 

zdecydowana większość czuje się tu całkiem dobrze. 

Paweł: Z moich informacji uczniowie są zadowoleni z wyboru szkoły. Ja jestem bardzo 

zadowolony i gdybym stanął przed wyborem liceum, zrobiłbym to samo.  

 

Czy szkoła jest przyjazna dla ucznia? Czy może tu rozwijać swoje 

zainteresowania i pasje? 

Nikola: Szkoła jest przyjazna dla ucznia po pierwsze z powodu atmosfery, o której już 

wspomniałam. Po drugie, jest po prostu ładna, czysta i zadbana. A poza tym, jest ogromna 

ilość zajęć dodatkowych - naprawdę jest w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie - są 

zajęcia związane ściśle z nauką, ze sportem, muzyką, ale i inne, które rozwijają młodego 

człowieka. Ludzie chodzą na kółka teatralne, do radia, na języki, jest też wolontariat, zajęcia 

wyrównawcze. Słowem - nie ma nudy. 



Paweł: W szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera. W szkole jest wiele zajęć dodatkowych, 

Siostra Dyrektor zawsze wysłuchuje uczniów na wiosnę i rozpatruje kolejne, nowe pomysły.  

 

Co Ciebie jako ucznia najbardziej zaskoczyło po rozpoczęciu nauki? Co 

chciałabyś (chciałbyś) wiedzieć wcześniej?  

Nikola: Nie ma rzeczy, która zaskoczyła mnie negatywnie. Niektórzy mówili, że skoro idę do 

szkoły katolickiej i jeszcze w dodatku do Sióstr, to będzie kościelna musztra. Nic podobnego! 

Szkoła jest katolicka, a więc wiadomo jakimi wartościami się kierujemy, ale nie ma tu żadnej 

ukrytej indoktrynacji katolickiej. Jest po prostu otwartość i dialog. A co zaskoczyło mnie 

pozytywnie? Hmm... może mundurek, który bardzo ułatwia życie nastolatki, zwłaszcza rano 

gdy nie muszę się martwić co na siebie włożyć :)  

Paweł: Najbardziej zaskoczyło mnie podejście nauczycieli i bardzo przyjazna atmosfera w 

szkole. 

 

Pytania o społeczność szkoły 

Jak klasy starsze przyjmują najmłodsze roczniki? Jak szybko można odnaleźć 

się w społeczności szkolnej? 

Nikola: Nie zauważyłam, żeby na linii klasy starsze i pierwszaki pojawiały się jakieś kłopoty, 

nieporozumienia, hejt czy inne przykre sytuacje. W sumie krótko widzieliśmy się w realu, bo 

od października jesteśmy na zdalnym, ale i tak widzę, że ludzie są ze sobą w sympatycznym 

kontakcie. Zdarzały się akcje pomocowe, śmieszne fotki (np. jak tęsknimy za ubraniami w 

kratkę), albo jak pączkujemy (czyli wcinamy pączki w tłusty czwartek) i inne. Ogólnie jest 

sympatycznie.  

Paweł: Starsze klasy są otwarte na nowych uczniów, bo, co za tym idzie, każdy w tej szkole 

jest otwarty na nowe znajomości. W szkolnej społeczności można odnaleźć się bardzo 

szybko, mi nie zajęło to dłużej niż cztery tygodnie.  

Co z tej szkoły zostanie w Twojej pamięci na całe życie? 

Nikola: Jeszcze nie wiem, co zostanie mi na całe życie, ale na pewno nie doświadczyłam 

jakiegoś wielkiego  strachu czy dyskomfortu w chwili przejścia ze szkoły podstawowej do 

średniej. Jest mi tu dobrze i mam nadzieję, a właściwie jestem pewna, że gdy wrócimy do 

normalnego rytmu - będzie dużo fajnych chwil, dobrych spotkań, sympatycznych sytuacji. 

Nauki też będzie sporo, ale przecież o to chodzi, by się rozwijać :) 

Paweł:  W pamięci zostaną mi wszystkie znajomości, relacje, atmosfera panująca na 

korytarzach. 

 

Odpowiedzi s. Zuzanny Filipczak, dyrektorki szkoły 

Pytania o organizację szkoły 



1. O której godzinie zaczynają się i kończą lekcję, ile ich jest średnio dziennie? 

 

Lekcje codziennie zaczynają się o godz. 8.00. Przed lekcjami o godz. 7.50 jest apel szkolny, na 

którym uczniowie przygotowują i prowadzą krótką modlitwę na rozpoczęcie dnia oraz 

przekazywane są informacje bieżące. Czasem odbywają się apele tematyczne, które 

prowadzą uczniowie. Apel jest to również czas, kiedy możemy ucieszyć się wspólnie różnymi 

sukcesami uczniów.   

 

Od poniedziałku do czwartku lekcje trwają do 14.35 (jeśli jest ich w planie 7) 

lub do 15.30 w przypadku 8 lekcji. 

To, co wszyscy sobie bardzo cenimy, to fakt, że w piątki mamy tylko 6 lekcji i kończymy je  

o godz. 13.25. 

 

2. Czy nauczyciele dużo zadają? 

To jest kwestia indywidualna i oczywiście zależy od poszczególnych nauczycieli. Jeśli chodzi o 

ilość zadanych prac, to na pewno mieścimy się w jakiejś rozsądnej normie. 

 

3. Jakie w szkole są zajęcia dodatkowe? Czy są one płatne?  

W szkole mamy następujące wspomagające i rozwijające zainteresowania zajęcia dodatkowe:  

1) Szkolne koło CARITAS 

2) Redakcja gazetki szkolnej (w j. polskim i w j. angielskim) 

3) Audycje w Radio Rodzina 

4) Koło filmowo – fotograficzne 

5) Koło j. angielskiego i j. hiszpańskiego, j. niemieckiego 

6) Koło historyczne 

7) Koło geograficzne 

8) Koło biologiczne 

9) Koło chemiczne 

10) Siatkówka 

11)  Koszykówka 

12)  Korfball 

13) Ultimate Frisbee 

14) - Zajęcia WF na basenie (jeden semestr) 

15)  Zespół wokalno – instrumentalny 

16)  Chór szkolny  

17)  Koło teatralne 

18)  Koło biblijne 

19)  Zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii 

20)  Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego 

Zajęcia dodatkowe są do wyboru dla każdego ucznia, są one darmowe. Uczniowie każdego roku, 

poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety, mają wpływ na to, jakie zajęcia dodatkowe zostaną 

zaplanowane na następny rok szkolny. Jeśli na jakieś nowe koło zainteresowań są chętni 

uczniowie, to jest możliwość zorganizowania go.   

 

4. Jakie są profile klas? 



Jest możliwość wyboru jednej z trzech klas: 
humanistyczna - przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, historia 
biologiczno - chemiczna - przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia 
matematyczno - fizyczna - przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, fizyka 
 
W klasie humanistycznej uczniowie przez jeden rok uczestniczą w edukacji prawniczej na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Uczniowie klasy biologiczno - chemicznej regularnie wychodzą na laboratoria chemiczne na 
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na zajęcia dodatkowe na Wydziale 
Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
5. Jakich języków obcych można się uczyć? 

We wszystkich klasach, pierwszym językiem obcym jest język angielski, realizowany na poziomie 

rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z tego 

języka. 

Drugim językiem obcym jest hiszpański w klasie humanistycznej i niemiecki w pozostałych 

klasach. 

Chętni uczniowie ze wszystkich klas mają dodatkową możliwość nauki języka łacińskiego.  

 

6. Ile osób średnio jest w klasie? 

Najmniej liczna klasa liczy 16 uczniów a największa 32. Średnio w klasie jest 25 - 26 uczniów. 

 

 

7. Czy jest duża rotacja wśród uczniów? Często dochodzą nowi lub uczniowie odchodzą ze 

szkoły? 

 

Rotacja uczniów w skali całej szkoły jest mała. Na przestrzeni ostatnich 3 lat średnio rocznie 

ok. 6 uczniów odeszło ze szkoły a ok. 7 uczniów zostało przyjętych do szkoły w ciągu roku 

szkolnego 

 

 

8. Jak długie są przerwy? 

Przerwy międzylekcyjne zasadniczo trwają 10 minut, po trzeciej lekcji jest 15 - minutowa 

przerwa śniadaniowa i po szóstej lekcji jest 25 minutowa przerwa obiadowa.  

 

9. Czy szkoła współpracuje z jakimiś instytucjami? Na czym taka współpraca polega? 

Tak, współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział Chemii, Biotechnologii i Prawa 

i Uniwersytet Przyrodniczy - są to głównie dodatkowe zajęcia dla uczniów. 

Opera i Narodowe Forum Muzyki - regularne spektakle i koncerty edukacyjne dla uczniów 

oraz Radio Rodzina, w którym uczniowie raz w miesiącu prowadzą audycje.  

Caritas i wiele ośrodków, w których realizujemy wolontariat i współpracujemy przy 

podejmowaniu działań charytatywnych.   

 

 

10. Czy szkoła ma laboratoria i pracownie komputerowe? 

Tak, w szkole jest pracownia chemiczna i gabinet komputerowy. 



 

11. Czy szkoła organizuje lekcje w terenie, wycieczki dydaktyczne i wyjazdy klasowe? 

Jesteśmy szkołą umiejscowioną w centrum starówki, dlatego staramy się spożytkować tę korzystną 

lokalizację i wychodzimy do pobliskich instytucji kultury. Jeśli chodzi o wyjazdy, staramy się, aby 

uczniowie mieli okazję poznać się i zintegrować ze sobą nawzajem, a także z wychowawcą, w 

warunkach innych niż szkolne. Co roku jesienią organizujemy jednodniowy wyjazd, a wiosną, pod 

koniec roku szkolnego, trzydniową wycieczkę. Jeżeli klasa zaplanuje wyjazd za granicę, jest możliwość 

umówienia się na inny wymiar czasowy takiej wycieczki. 

 

12. Czy są wymiany zagraniczne? Jak wyglądają? Gdzie można pojechać? 

Można uczestniczyć w wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus +, który 

realizujemy ze szkołami w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Są to kilkuosobowe grupy 

uczniów. Dodatkowo organizujemy ok. 20 - osobową wymianę językową ze szkołą w Hiszpanii  

i współpracujemy on - line z urszulańskimi szkołami z innych krajów świata, nawiązując kontakty  

i uczestnicząc w spotkaniach tematycznych.   

13. Jak wygląda przygotowanie do matury? 

Poza obowiązkowymi lekcjami realizowanymi w czasie etapu szkolnego mamy przeznaczoną 

większą liczbę godzin na przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo 

organizujemy specjalne zajęcia, na których uczniowie powtarzają poznany materiał i 

przygotowują się do egzaminu maturalnego.  Każdy nauczyciel prowadzący przygotowanie do 

egzaminu maturalnego ze swojego przedmiotu ma własny plan powtórek przed maturą.  

 

Pytania o rekrutację 

1. Ile osób na jedno miejsce przypada w czasie rekrutacji? Czy trudno się dostać? 

W rekrutacji do liceum uczeń składa wniosek do konkretnej klasy, do której chce zostać 

przyjętym. Sytuacja może wyglądać inaczej w przypadku każdej klasy i jest zależna od liczby 

złożonych wniosków oraz od wyników uzyskanych przez kandydatów zarówno w egzaminie 

ósmoklasisty jak i na zakończenie szkoły podstawowej, które są przeliczne na punkty. Nie ma 

stałej reguły sytuacja może być inna w każdym roku i w każdej klasie. Zgodnie z regulaminem 

warunkiem koniecznym jest uzyskanie 100 punktów rekrutacyjnych na 200 możliwych i mieć co 

najmniej ocenę dobrą  

z zachowania. Nie jest to jednak warunek wystarczający. Przykładowo w rekrutacji w roku 2019, 

aby się dostać do klasy humanistycznej trzeba było mieć co najmniej 108 punktów, do klasy 

biologiczno - chemicznej - 127 punktów i do matematyczno - fizycznej 110 punktów. W ubiegłym 

2020 roku do wszystkich klas wystarczyło mieć co najmniej 100 punktów.   

2. Jak wygląda rekrutacja do szkoły? 

Rekrutacja do naszej szkoły nie odbywa się w ogólnym systemie elektronicznym. Wszystkie 

wymagane dokumenty należy złożyć w szkole zgodnie z harmonogramem określonym  

w regulaminie rekrutacji do naszej szkoły. Dodatkowo jest przewidziane spotkanie kandydata i 

jego rodziców z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły na krótkiej rozmowie, której celem jest 

wstępne zapoznanie się, daje to również możliwość dopytania o różne kwestie związane z nauką 

w naszej szkole.   



3. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby być przyjętym? 

Należy spełnić warunki regulaminowe i przede wszystkim chcieć być uczniem naszej szkoły a co 

za tym idzie utożsamiać się z wartościami chrześcijańskimi, które są dla nas ważne i akceptacja 

ich wpływa na całość dobrej atmosfery w szkole.   


