
CLXIII LO
W WARSZAWIE WESOŁEJ



Kim jesteśmy?

 CLXIII LO w Warszawie to pierwsza publiczna szkoła średnia               
w Wesołej powstała na mocy Uchwały Rady miasta st. Warszawy
z inicjatywy władz dzielnicy jako realizacja potrzeb zgłoszonych 
przez mieszkańców.





Jacy jesteśmy?
 CLXIII LO to szkoła bezpieczna, przyjazna, ucząca się.
 Stanowimy zintegrowaną, kreatywną i aktywną społeczność. 
 Wśród naszych uczniów przeważają mieszkańcy Wesołej, 

ale przyjeżdża też do nas młodzież z Rembertowa, Wawra, Pragi 
Południe, Mokotowa i ościennych miejscowości.



Gdzie jesteśmy?
 Liceum obecnie mieści się w Warszawie Wesołej w budynku przy ul. 

Klimatycznej 1 korzystając z tymczasowej gościny SP 385, 
 docelowo uzyska siedzibę niedaleko Urzędu Dzielnicy Warszawa 

Wesoła przy ul. Słowackiego .



Nasze atuty

 Bezpieczna, przyjazna, czysta  ekologicznie 
okolica w otulinie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego.

 Kompletna, stabilna, doświadczona, 
zaangażowana kadra pedagogiczna.

 Kulturalni, kreatywni, otwarci na nowości, pełni 
pasji poznawczej uczniowie

 Przyjazny plan zajęć.



Ceremoniał 

 Rozpoczęcie i zakończenie r. szk.
 Celebrowanie świąt państwowych 
 Ślubowanie klas pierwszych
 Wręczanie tytułów „Honorowy Przyjaciel CLXIII LO”
 Studniówka
 Zakończenie roku szkolnego maturzystów



Ważne wydarzenia
 Wyjazd integracyjny 

 Ślubowanie klas pierwszych  

 Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego i Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy



Działania samorządu
 Wybory prezydium samorządu

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Dyskoteka andrzejkowa, dyskoteka karnawałowa, 

 Projekty kulturowo –świąteczne, 

 Warsztaty, konkursy

 Działania licealistów w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy

 Szkolny Budżet Partycypacyjny

 Działania na rzecz seniorów podczas  pandemii

 Działania na rzecz wyboru Patrona CLXIII LO



Działania Samorządu 
 Organizacja wydarzeń cyklicznych
np. Dnia Wiosny



Wolontariat
 „Paczka na kresy”- organizacja darów na kresy
 Akcja „Tak. Pomagam” Współpraca z Caritas 
 Współpraca z SP 385 
na rzecz organizacji dzielnicowych finałów WOŚP
 Działania na rzecz pomocy Ukrainie



Sport
 SKS-y
 Zawody sportowe
 Dzień sportu



Innowacyjne projekty
 Realizacja filmu o CLXIII LO
 Praca redakcji „Licealnik”
 Organizacja Licealnej Galerii Artystycznej 
 Realizacja podcastów



Współpraca ze środowiskiem

 organizacja we współpracy z warszawskim 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej projektu inspirowanego sztuką 
P. Picassa dla uczniów liceum 
i klas ósmych ze szkół wesołowskich,

 organizacja konkursu na film o Wesołej 
dla mieszkańców dzielnicy,

 Uczestnictwo i sukcesy w konkursie wiedzy
o Wesołej i Warszawie organizowanym 
przez Wesołowską RS i CLXIII LO

 wyjazdy na spektakle teatralne i pisanie recenzji w „Licealniku
”



Współpraca ze środowiskiem

 Spotkania z władzami dzielnicy
 Współpraca z Domem Kultury i Biblioteką
 Spotkania z pracownikami wyższych uczelni



Promujemy aktywnych, ambitnych, 
utalentowanych i twórczych



Jak pracujemy?

 Uczniowie realizują swoje zainteresowania w ramach 
przedmiotów  w rozszerzeniu, zajęciach dodatkowych
(koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)
podczas szkolnych i pozaszkolnych projektów, 
konkursów, przeglądów i zawodów.

 W każdej klasie zwiększyliśmy wymiar matematyki.



Koła zainteresowań 
w bieżącym roku

 Redakcja „Licealnika”
 Koło robotyki
 Koło plastyczne
 Koło biblioteczne 
 Koło chemiczne 
 Koła dla maturzystów: chemiczne, biologiczne, j. niemieckiego 

i j. hiszpańskiego
 SKS



Ważne projekty 

 Realizacja podcastów
 Wybór Kandydata na Patrona szkoły
 Debaty 
 Licealny Budżet Partycypacyjny 
 Projekt POWER SE 
 Organizacja konkursów dzielnicowych związanych z obchodami 

20-lecia przyłączenia Wesołej do Warszawy



Oferta na rok 2023/24
Klasa A B C D E

Profil Humanisty-

czny

Ekonomiczno-

techniczny

Biologiczno-
chemiczny 

z matematyką 

Biologiczno-
chemiczny 

z j. angielskim

Lingwistyczno-
społeczny

Przedmioty 
rozszerzone 

J. polski*

Historia

J. angielski

Matematyka*

Geografia

Fizyka

Matematyka*

Biologia

Chemia

Biologia

Chemia

J. angielski

J. angielski

Geografia

Wos

Przedmioty 
punktowane w 
rekrutacji 

J. polski

Matematyka

Historia

J. angielski

J. polski

Matematyka

Dwa najlepsze 
spośród:

Geografia,

Fizyka,

J. angielski

J. polski

Matematyka

Biologia

Chemia

J. polski

Matematyka

Dwa najlepsze 
spośród:

Biologia

Chemia

J. angielski

J. polski

Matematyka

Dwa najlepsze 
spośród:

J. angielski

Geografia,

Wos



Nauka języków obcych

 jęz. angielski obowiązkowo
 drugi język do wyboru:

 o niemiecki (poziom dla początkujących, kontynuacja)
 o hiszpański (poziom dla początkujących, kontynuacja)

 Nauka języka wiodącego (j. angielski) i drugiego wybranego języka obcego 
odbywa się w grupach utworzonych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania.
Praktyczna nauka języków organizowana jest również na drodze uczestnictwa
w inicjatywach UW i Ambasady Amerykańskiej.
Nasi uczniowie uczestniczą z powodzeniem w konkursach językowych.



Plany na przyszły rok

 Projekt filmoznawczy realizowany we współpracy z Domem Kultury

 Konkurs na projekt sztandaru i logo

 Przeprowadzka do własnej siedziby

 Nadanie Szkole Imienia i Sztandaru



Zainteresowanych zapraszamy 

na stronę naszego liceum :

http://www.163lo.waw.pl/

http://www.163lo.waw.pl/


Do zobaczenia 



Do zobaczenia 

 CLXIII Liceum Ogólnokształcące
 ul Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa Wesoła
 22 773 35 27

 kontakt@163lo.waw.pl
 sekretariat@163lo.waw.pl

Dyrektor, grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice

mailto:kontakt@163lo.waw.pl
mailto:kontakt@163lo.waw.pl
mailto:sekretariat@163lo.waw.pl
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