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Drodzy Gimnazjaliści,
przed Wami jedna z ważniejszych decyzji. Za kilka tygodniwybierzecie szkołę ponadgimnazjalną, w której przygotowywać siębędziecie do egzaminu maturalnego, a – w dłuższej perspektywie –do studiowania na wymarzonej uczelni. Gwarantujemy wysokipoziom nauczania, potwierdzony wynikami matur i ogólnopolskimirankingami, bezpieczeństwo oraz troskę o Wasz wszechstronnyrozwój. Czas spędzony w liceum to jednak nie tylko naukai sprawdziany, lecz także działania w ramach wolontariatu, udziałw imprezach szkolnych, nawiązywanie przyjaźni na całe życie orazwyjazdy na atrakcyjne wycieczki po Polsce i Europie.

Jako dyrektor naszego liceum pragnę Was serdecznie zachęcić do wybrania naszej szkoły.
Przekonajcie się, jak doskonale udaje nam się łączyć skuteczne nauczanie ze świetną
atmosferą.

Robert Pielak, Dyrektor LO Nr III im. Juliusza Słowackiego

Absolwenci naszej szkoły powiedzieli m.in.:
Atmosfera panująca w szkole sprzyja nauce i zachęca do pogłębiania wiedzy [...].
[...] W „Słowaku” poznałem mnóstwo niesamowitych ludzi oraz najlepszych przyjaciół
na lata.

Kadra „Słowaka”
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wa Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki – kontynuacjalub od podstaw, francuski od podstaw, rosyjski od podstaw).
Z autopsji mogę powiedzieć, że „Słowak” jest świetnym wyborem dlahumanistów. Lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie prowadzone są nanajwyższym poziomie. Nauczyły mnie systematyczności i pracowitości, cona co dzień procentuje na mojej uczelni. Serdecznie polecam tę szkołęwszystkim ambitnym młodym ludziom.
Weronika Szczepaniak, studentka na Wydziale Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego, absolwentka 2016.

„Słowak” świetnie przygotowuje do matury i daje możliwość studiowaniana najlepszych uczelniach w kraju. Przede wszystkim jednak jest tomiejsce, w którym zawiera się przyjaźnie na całe życie, a atmosferasprzyja rozwojowi talentów i zainteresowań.Za tym liceum po prostu się tęskni!

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski.Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki – kontynuacja lub odpodstaw, francuski od podstaw, rosyjski od podstaw).

Nina Jabłońska, studentka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i LotnictwaPolitechniki Warszawskiej, absolwentka 2016.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia.Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki – kontynuacja lub odpodstaw, hiszpański od podstaw, rosyjski od podstaw).

Przychodząc do „Słowaka”, chciałem uczyć się w szkole dorównującejpoziomem czołówce liceów warszawskich, jednocześnie nie tracąc połowydnia na dojazdy do stolicy. Profil prawnoeuropejski pozwolił mi nie tylko narozwijanie swoich zainteresowań, lecz także na ukierunkowywanie wedługnich swojej przyszłości.Jako absolwent mogę powiedzieć jedno – nie zawiodłem się.Maciej Krawczyński, student na Wydziale Historycznym UniwersytetuWarszawskiego, absolwent 2016.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia.Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki – kontynuacja lub odpodstaw, hiszpański od podstaw, rosyjski od podstaw).

Czas spędzony w „Słowaku” pozwolił mi przygotować się do matury, dostaćna wybrane studia i poznać osoby, z którymi kontakt utrzymuję do dziś.Rozszerzona matematyka, geografia i język angielski pozwoliły mi wybieraćspośród kierunków technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, a nawetprawniczych. Trzy lata w „Słowaku” to świetna atmosfera, wsparcienauczycieli i inwestycja, która procentuje podczas studiów.Alicja Brańka, studentka na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechnikii Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, absolwentka 2016.
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub matematyka.Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (hiszpański od podstaw, rosyjskiod podstaw).

„Słowak” był dla mnie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o połączeniewysokiego poziomu nauczania i krótkiego czasu dojazdu. Gdybym terazmiał wybierać ponownie, do którego liceum miałbym uczęszczać,zdecydowałbym się pójść do niego jeszcze raz. Wiedzę zdobytą na profilubiologicznochemicznym wykorzystuję niemalże codziennie na swoichstudiach.Krzysztof Konieczny, student na Wydziale Rehabilitacji Akademii WychowaniaFizycznego w Warszawie, absolwent 2016.
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Od lat gramy w jednej lidze z najlepszymi liceami warszawskimi.
 W ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy” „Słowak” kolejny rok z rzęduotrzymał wyróżnienie w postaci SREBRNEJ TARCZY.
 Nasza szkoła szczyci się najlepszymi wynikami matur w powiecie otwockim.
 W 2016 r. troje naszych absolwentów uzyskało najwyższe wyniki matur w powiecie, zaco otrzymali Nagrodę Starosty Powiatu Otwockiego.
 Uzyskaliśmy prestiżowe tytuły: Szkoła z Klasą, Szkoła z Klasą 2.0, Nauczyciele z Klasąi Uczniowie z Klasą.
 Wśród naszych uczniów są finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości i OlimpiadyCyfrowej.

 Mury „Słowaka” odwiedza wielu znakomitych gości: poczytnych pisarzy, znanychz telewizji dziennikarzy, uznanych naukowców, popularyzatorów nauki i podróżników.
 Na terenie szkoły organizowane są akcje charytatywne takie, jak „Słowak Dzieciom”,„Spełniamy Marzenie”, „Szlachetna Paczka”, honorowe krwiodawstwo, kawiarenkii wiele innych.
 Uczniowie i nauczyciele angażują się w akcje Centrum Edukacji Obywatelskiej.W tym roku szkolnym realizujemy projekt „Młody obywatel”.

 Mamy nasze wyjątkowe bluzy z logo szkoły! Uczniowie samodzielnie jezaprojektowali i z dumą noszą, także poza szkołą!
 Samorząd Szkolny aktywnie współtworzy rzeczywistość szkolną.
 „Słowak” znany jest ze świetnej atmosfery panującej w szkole budowanej nawzajemnej otwartości, wspomaganiu kreatywności i pozytywnym motywowaniuuczniów.
 Atutem „Słowaka” są życzliwi, pełni pasji i entuzjazmu nauczyciele, zachęcający doróżnych form aktywności pozalekcyjnej, np. w kole teatralnym i psychologicznym.

 „Słowak” to nie tylko nauka, lecz także integracja. Organizujemy rajdy roweroweoraz wycieczki po znanych i nieznanych zakątkach Polski i Europy.
 Odwiedzamy centra nauki i jeździmy na wykłady akademickie, w tym roku m.in.na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (z którą nasza szkołama podpisaną umowę partnerską) i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 Na terenie szkoły odbywają się spektakularne imprezy estradowe i teatralne.
 Mamy nieszablonowo prowadzoną bibliotekę. W szkole działa pod opiekąbibliotekarza entuzjasty Dyskusyjny Klub Książki.
 Nauczycielebibliotekarze uzupełniają księgozbiór o bestsellery oraz organizująNoc Bibliotek, wystawy i spotkania ze znanymi ludźmi pióra (Hanna Krall,Magdalena Kordel, Sławomir Koper).

O „Słowaku” warto wiedzieć, że:

Z A P R A S Z A M Y !


