
XVI LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ

W WARSZAWIE

7 kwietnia 2022 godz. 17.00 

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY
ZAPRASZAMY DO SEMPO!



Lokalizacja: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5, Żoliborz
Sempo znajduje się w centrum Żoliborza, fantastyczna lokalizacja 
sprawia, że do szkoły można dostać się z każdego zakątka Warszawy 
i okolic:

Komunikacja miejska i pociągi (odległość od szkoły):

• Stacja metra Plac Wilsona (max. 10 minut piechotą)

• Przystanek autobusowy- linie 122, 303, 114 (5 minut piechotą)

• Przystanek tramwajowy- linie 22, 28, 33, 35 (5 minut piechotą)

• Przystanek tramwajowy- linie 1, 4, 17, 27, 41 (3 minuty piechotą)

• Dworzec Gdański – (5 min tramwajem)

Ponadto, swoją lokalizację blisko szkoły ma również:

• Piekarnia ( 3 minuty piechotą)

• Sklep spożywczy Carrefour (5 minut piechotą)

• Centrum handlowe Westfield Arkadia (2 min tramwajem)

• Szkoła językowa (1 minuta piechotą)

• Kościół (4minutypiechotą) foto: 
żoliborzanie.pl

Atutem lokalizacji na Zielonym Żoliborzu jest 
możliwość odpoczynku w okolicznych parkach

i spacerów w pięknych, willowych uliczkach.



Przedmioty

Przedmioty nauczania w I liceum (rozszerzenia):

• matematyka, język polski, historia

• chemia, biologia

• geografia, wiedza o społeczeństwie

• Inne: informatyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, religia

Języki:
• język francuski (od podstaw lub dwujęzycznie, 

czyli część przedmiotów nauczana w języku polskim i języku francuskim)

• język angielski, język hiszpański

(W ramach lekcji języka francuskiego organizowane są wymiany ze szkołami w Grenoble i Nantes)

Kadra pedagogiczna: nasza szkoła szczyci się wysokiej klasy kadrą pedagogiczną, wiele z naszych nauczycielek skończyło studia 

we Francji. Większość naszej kadry pedagogicznej posługuje się na części lekcji językiem francuskim, w przypadku lektorów całe 

lekcje prowadzone są w języku francuskim.

Więcej informacji o klasach i rekrutacji znajduje się w osobnej prezentacji.

foto: umwblogs.org,www.pngguru.com



Programy edukacyjne i kulturalne

• Wymiany Międzynarodowe – uczniowie I lub II klas mają 

możliwość pojechania do Francji na wymianę. Od lat 

jeździmy do dwóch miast, Grenoble oraz Nantes. W 

czerwcu 2022 uczniowie klas II mają szansę wziąć udział w 

wymianie oraz projektach historycznych i biologicznych 

organizowanymi razem z francuskimi uczniami i 

uczennicami.

• Każdy kto weźmie udział w wymianie otrzyma francuskiego 

korespondenta/kę. Oznacza to stały kontakt z tą osobą, 

akomodacja w domu korespondenta we Francji oraz 

zapewnienie korespondentowi akomodacji w Polsce.

• Wymiana trwa 7 dni, w ciągu tego czasu uczniowie i 

uczennice zabierani są na liczne wycieczki mające na celu 

zapoznanie ich z poszczególnym regionem Francji oraz 

szlifowanie języka w najlepszy możliwy sposób.



Wyjazdy do Rzymu

• Nasza szkoła co roku organizuje także 

wyjazdy do Rzymu. Podczas 

wycieczki, uczniowie mogą poznać 

najpiękniejsze miejsca i spróbować 

najpyszniejszych dań serwowanych w 

stolicy Italii. 

• Uczniowie śpią w samym centrum 

Rzymu, skąd mogą obserwować 

panoramę tego pięknego miasta.

• Świetna atmosfera panująca na 

wyjeździe sprzyja integracji i 

nawiązywaniu nowych przyjaźni 

międzyklasowych. 



Wyjazdy integracyjne

• W naszym liceum szczycimy się od lat 
organizacją także wielu innych 
wyjazdów takich jak:

• Spływy kajakowe
• Wyjazdy integracyjne dla klas I 
• Wyjazdy dla klas maturalnych do 

Krakowa



Projekty Edukacyjne i kulturalne

• Dzień Frankofonii

Frankofonia– słowo niegdyś używane do nazwania 

terenów zamieszkałych przez ludność mówiącą po 

francusku. Współcześnie wyrażenie to oznacza grupę 

osób potrafiących posługiwać się tym językiem 

w życiu codziennym. 

• Od roku 2001 w naszej szkole organizowany jest 

Światowy Dzień Frankofonii (zazwyczaj pod 

koniec marca). Każda klasa przygotowuje program 

informacyjny na temat jednego z przydzielonych państw 

francusko-języcznych, a całość zwieńczona jest pokazem 

dotyczącym kraju przewodniego wydarzenia. 

Na finał Dnia Frankofonii zapraszani są specjalni goście, 

tacy jak ambasadorowie kraju, który jest tematem 

przewodnim danego roku.

Dzień Frankofonii 2019
kraj tematyczny Kanada



Projekty edukacyjne i kulturalne

• Festiwal Otwartych Pokazów 

Artystycznych, w skrócie FOPA. 

Wydarzenie kulturalne, które pierwszy raz 

odbyło się w Sempo kilkanaście lat temu w 

formie festiwalu zamkniętego, czyli 

odbywającego się konkretnego dnia w 

trakcie lekcji dla uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły. Niestety festiwal musiał 

zostać wstrzymany. FOPA powróciła 5 lat 

temu z nową grupą ludzi, młodych i 

ambitnych, którzy chcieli dać festiwalowi 

nowe życie! Dopiero w zeszłym roku udało 

nam się zebrać wystarczającą ilość 

środków na zrobienie z FOPY prawdziwego 

otwartego festiwalu, do którego zgłosić się 

może absolutnie każdy! Piosenkarze i 

piosenkarki, aktorzy i aktorki, tancerze i 

tancerki z każdego warszawskiego liceum!
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Projekty edukacyjne i kulturalne

• Wolontariat – „Twą wartością czyny twoje” Owe słowa od 
prawie 80 lat inspirują następne pokolenia młodych ludzi.  
Naszym uczniom chęć niesienia pomocy potrzebującym 
przyświeca już od wielu lat. Samą grupę wolontariuszy naszej 
szkoły nazywamy „Sempatyczni”

• Celami wolontariatu szkolnego jest uwrażliwienie młodzieży na 
potrzeby innych ludzi, rozwijanie empatii czy współczucia, 
kształtowania umiejętności działania w grupie.

• Na przestrzeni lat, Sempatczyni brali udział już w wielu 
działaniach, oto niektóre z nich

• -całoroczna zbiórka nakrętek na rzecz Stowarzyszenia Dom 
Rodzina Człowiek

• -zbiórka wyprawki szkolnej dla dzieci w Czadzie

• -zbieranie pieniędzy dla dzieci z Domu Dziecka w Płudach 

• - zbiórka pluszaków dla dzieci ze Szpitala Onkologicznego

• - organizacja Kiermaszów Świątecznych



Wnętrza szkoły
• Gmach Sempołowskiej składa się z dwóch pięter, parteru i piętra -1.

Dysponujemy ponad 30 salami lekcyjnymi, obszerną stołówką, biblioteką oraz strefą rekreacyjną.



Szkolny ogród i strefa sportowa

Szkoła dysponuje dużym 

terenem zielonym, pełnym 

drzew i krzewów, który jest 

miejscem odpoczynku 

podczas wakacyjnych przerw. 

Na dworze znajdują się także 

dwa boiska sportowe oraz 

bieżnia. Strefa sportowa 

dysponuje dużą i małą salą 

gimnastyczną oraz siłownią.



Nagroda Prezydenta 
Warszawy im. Tadeusza 

Mazowieckiego

Rada Samorządu Uczniowskiego (w składzie: Johnny 

Dabrowski, Maurycy Marmaj, Ania Kaczmarska i 

Franek Kryczek) otrzymała nagrodę im. Tadeusza 

Mazowieckiego od Prezydenta m. st. Warszawy dla 

osób młodych działających na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego za działania zrealizowane w 2019 roku.

„Doceniliśmy Państwa za dawanie wzorcowego 

przykładu samorządności uczniowskiej, wyróżniającą 

postawę w walce z kryzysem klimatycznym oraz 

skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczniów i 

uczennic na terenie swojej szkoły”

- Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski 

Link Nagroda Prezydenta Warszawy https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/poznali-my-laureat-w-

nagrody-prezydenta-warszawy-dla-m-odych?fbclid=IwAR3vWUCHa91YQaEmBogugXzPyBpp-

jT3fchOHBwOWGMYbEp6bpX6gP3BNlI

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/poznali-my-laureat-w-nagrody-prezydenta-warszawy-dla-m-odych?fbclid=IwAR3vWUCHa91YQaEmBogugXzPyBpp-jT3fchOHBwOWGMYbEp6bpX6gP3BNlI


Samorząd Uczniowski

• Od lat w naszej szkole bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski. Sempołowska jest 
placówką, w której każdy uczeń i każda uczennica ma prawo do zabrania głosu w temacie życia 
szkoły. Rada Samorządu jest grupą naszej społeczności, która dba o: organizację wielu 
szkolnych wydarzeń, zmiany w wystroju szkoły oraz  realizację projektów  uczniowskich, których 
pomysłodawcą /pomysłodawczynią możesz być Ty!   Oto wybrane inicjatywy SU:

Powiększanie strefy rekreacyjnej, która służy 

do odpoczynku, każdemu kto tego 

potrzebuje.

W ramach strefy rekreacyjnej działa szkolna Cafe 

Przerwa! założona i prowadzona przez uczniów



Samorząd Uczniowski promuje Strajki 

Klimatyczne oraz organizuje szkolne wymarsze 

dla chętnych.

Nasze liceum bierze udział w programie 

Szkolnych Audytów Klimatycznych 

organizowanym przez fundacje Civis 

Polonus oraz Urząd m.st. Warszawy. 

Audyty mają na celu analizę wpływu szkoły 

na klimat

a następnie zrealizowanie działań, które 

zmniejszą ślad węglowy placówki.

Na zdjęciach Samorząd Uczniowski 

podczas sprawozdania z analiz szkoły, 

w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.

Ochrona środowiska i walka o klimat, to 

wartości które przyświecają samorządowi

i całej społeczności szkoły.

#SempoDla
Klimatu



dd     Grupy Zadaniowe

Jedną z wielu rzeczy wyróżniających sempo są nasze grupy 
zadaniowe. Każdy z uczniów ma szansę dołączyć do 
jednego z pięciu zespołów:

• Zespołu zielonego, który zajmuje się szerzeniem 
wiedzy na temat odpowiedzialności wobec środowiska 
naturalnego

• Zespołu medialnego, odpowiedzialnego za 
prowadzenie social mediów szkoły oraz jej reklamę

• Zespołu FOPA, którego zadaniem jest organizacja 
Festiwalu Otwartych Pokazów Artystycznych oraz 
promocja go w innych szkołach i na fanpage’u.

• Zespołu Przerwa, czyli naszej szkolnej kawiarenki, z 
której wszelkie przychody przeznaczane są na cele 
charytatywne

• Zespołu radiowęzła, którego rolą jest puszczanie 

muzyki i zarządzenie instagramem @sempo_radio



Zespoły Muzyczne

• W szkole działają dwa zespoły muzyczne: 
„3/6” i  „Sycamore Sextet”. Każdy kto ma w sobie 
muzyczną pasję, może dołączyć do zespołów, 
trenować swoje zdolności i grać na szkolnych 
koncertach.

3/6
Wspólny koncert obydwu zespołów.

Andrzejki 2019



SWSS

W 2020r. dołączyliśmy do SWSS ,czyli Stowarzyszenia Warszawskich Szkół Średnich, dzięki któremu 

dostaliśmy zniżki do kilkunastu warszawskich teatrów, ośrodków sportu, czy barów. Mamy również  

szansę uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów a, także możliwość 

uczestnictwa w koordynowanych przedsięwzięciach. 



Młodzieżowe rady

• Nasi uczniowie angażują się
także społecznie i publicznie na
terenie dzielnicy Żoliborz, jak i
całej Warszawy.

• Mamy swojego przedstawiciela w
Młodzieżowej Radzie Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy, a także
nasz uczeń reprezentuje nas i
żoliborską młodzież w ławach
Młodzieżowej Rady m.st.
Warszawy.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
Żoliborz m.st. Warszawy



Akcja „Hej dziewczyny” 

Dołączyliśmy również do akcji „Hej dziewczyny”, która zapewnia nam pudełka i plakaty ze 

środkami menstruacyjnymi w łazienkach damskich. 



Kontakt

• XVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Stefanii Sempołowskiej

• ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5
01-786 Warszawa

• Sekretariat
sekretariat@sempolowska.eu
22 663 68 94

• https://www.sempolowska.eu/

Sempołowska na Facebooku
Profil: SEMPO 

https://www.sempolowska.eu/facebook.co
m/sempolowska

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA

Dziękujemy za obejrzenie prezentacji, 

mamy nadzieję, że zachęciła Cię do 

złożenia aplikacji do naszej szkoły, w 

razie pytań zadzwoń do sekretariatu lub 

napisz do nas na FB.

Warto także zapoznać się z prezentacją 

o klasach i rekrutacji.

- SEMPO

mailto:sekretariat@sempolowska.eu
https://www.sempolowska.eu/
https://www.sempolowska.eu/facebook.com/sempolowska
https://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

