
Pytania w kategorii: różne

Na jakiej platformie prowadzone są lekcje zdalne?.
Głównie na MS Teamsach, ale niektórzy nauczyciele korzystają też z innych, np. z platformy 
Zoom.

Jak są realizowane lekcje zdalne? 
Lekcje odbywają się przede wszystkim na platformie/platformach z udziałem nauczyciela, 
ale – raczej sporadycznie – zdarza się, że uczniowie otrzymują materiały i zadania do pracy 
samodzielnej. 

Czy oprócz zajęć online odbywają się teraz jakieś konsultacje, spotkania lub inne lekcje w 
szkole raz na tydzień?
W szkole fizycznie nie ma żadnych zajęć. Przez chwile były konsultacje i odbywały się 
matury próbne i olimpiady, teraz nastąpiło zaostrzenie przepisów. Można wpaść na chwilę i 
odebrać np. z biblioteki zamówione książki.

Czy szkoła jest tolerancyjna i czy przekazuje takie wartości uczniom?
Tak, szkoła jest tolerancyjna, i bardzo dbamy o to, by tacy byli dla siebie uczniowie. Nasz 
przekaz jest następujący: każdy jest inny, ale każdy jest wart szacunku.

Czy do liceum Czackiego dostają się również osoby, które nie są finalistami Olimpiady? Czy 
do Państwa szkoły dostają się uczniowie, którzy nie mają dodatkowych punktów z 
konkursów? 
TAK. Do naszej szkoły dostają się także kandydaci bez konkursów, ale z bardzo dobrymi 
wynikami na świadectwie i egzaminach. Wszystko zależy od ilości kandydatów w danym 
roku, od ich osiągnięć,  zasad rekrutacji na dany rok, wybranego profilu. Zapraszam do 
zakładki Kandydaci-informacje. 

W tej chwili myślę o tym, żeby studiować prawo lub pójść na studia ekonomiczne, może 
SGH. Jaki profil polecają Państwo, żeby najlepiej przygotować się do odpowiednich 
przedmiotów maturalnych? 
1S czyli tzw. społki, albo klasę 1H (czyli humany). Wybór przedmiotów rozszerzonych, które 
liczą się w rekrutacji na studia, jest bardzo duży. Można zdawać na prawo nie tylko na 
podstawie matury z historii. Trzeba sprawdzać wymagania egzaminacyjne na konkretnej 
uczelni. Jeśli chodzi o studiowanie ekonomii, to  chyba najlepszym wyborem będzie klasa 
1S.

Czy będzie dzień otwarty?
Dzień otwarty online, ma szansę odbyć się pod koniec kwietnia. Będziemy informować na 
stronie szkoły.

Jak jest u Was z matematyką? Czy macie dobrych nauczycieli?
Nauczycieli matematyki mamy wielu. Są wśród nich osoby z wieloletnim doświadczeniem, 
ale i młode (mamy np. naszego całkiem niedawnego absolwenta). Cała kadra na stronie: 
https://www.czacki.edu.pl/o-szkole/nauczyciele



Jakie są dostępne koła zainteresowań?
Koła zainteresowań w wersji online na stroniehttps://www.czacki.edu.pl/uczniowie/zajecia-
pozalekcyjne 

Czy w czasie nauki zdalnej dodatkowe zajęcia są realizowane?
Oferta dotyczy zajęć pozalekcyjnych online. Zawsze wszystko zależy od liczby uczestników: 
koła olimpijskie na mają limitu, ale pozostałe muszą mieć co najmniej 8 chętnych.

Czy w szkole jest stołówka lub bufet?
W Szkole jest niewielki bufet, w którym codziennie jest obiad z opcją wege, do tego masa 
innych rzeczy jak kanapki, tosty, tortille, ale też czekolada czy czipsy. Dotychczas była też 
możliwość korzystania ze stołówki w Technikum Kinematograficzno-Komputerowym, które 
jest naszym sąsiadem. Nasi uczniowie mieli tam swoją przerwę obiadową i przechodzili na 
teren TKK bramą wewnętrzną od strony boiska. Są nawet grupy społecznościowe "Co dziś 
na obiad w technikum"? :) Polecamy również film z odpowiedziami dla kandydatów z 
poprzedniego roku (zakładka Kandydaci-informacje); jest tam kilka słów m.in. o obiadach.

Czy w szkolnej stołówce jest mikrofala, by móc sobie odgrzać jedzenie?
W otwartej przestrzenie kuchenek mikrofalowych nie ma, można jednak poprosić Panią w 
bufecie o skorzystanie z dostępnej tam mikrofalówki

Jak wygląda częstotliwość wycieczek szkolnych i jakie są najczęstsze destynacje? Czy jest 
to zależne od profilu?
Nie ma takiej ścisłej listy; wszystko zależy od klasy, od pomysłu uczniów/ rodziców i 
wychowawców. Klasy maturalne z zasady nie wyjeżdżają, ale zdarzają się wyjątki od tej 
reguły.

Czy szkoła bierze udział w wymianie międzynarodowej?
Przed pandemią wymiana ze szkołą w Hamburgu, Sevilli i raz z Turcją (mamy nadzieję na 
powrót do tych działań po pandemii).

Czy Wasza szkoła jest bardziej dla humanistów?
Opinie są różne. Nasze szkolne wydarzenia mogą być tak postrzegane, ale one wcale takie 
nie są. Na Festiwalu Teatralnym czy KAWIE uczniowie radzą sobie doskonale i świetnie się 
bawią niezależnie od profilu.
 O szkole uczniowie wypowiadają się w sumie w trzech filmikach, wszystkie w zakładce 
Kandydaci-informacje. Warto tam zajrzeć. 

Czy jest możliwa zmiana profilu w ciągu roku?
Zmiany klas się zdarzają (są to pojedyncze przypadki), ale tylko wtedy, jeśli w tym 
wymarzonym profilu klasa nie ma zbyt wielu uczniów. Często trzeba nadrobić różnice 
programowe w przedmiotach kierunkowych i zdać egzamin u nauczycieli. Zmiany wymagają 
zgody Rady Pedagogicznej.

Jaka jest atmosfera w Czackim? 



My uważamy, że atmosfera jest wspaniała, ale proponujemy posłuchać naszych uczniów. Na
naszej stronie czacki.edu.pl w zakładce Kandydaci – informacje dostępne są filmiki z ich 
wypowiedziami na temat Czackiego.

Chciałabym zapytać, na jakim aktualnie miejscu w rankingu jest Czacki?
Na stronie szkoły w zakładce osiągnięcia są rankingi. W tym roku mamy 6. miejsce w 
Polsce; 2. miejsce w Warszawie; 1. w Polsce w rankingu maturalnym
https://www.czacki.edu.pl/o-szkole/osiagniecia

A czy szkoła uczestniczy w programie Erasmus+?
Nie uczestniczymy w Erasmusie

Czy realioznawstwo i europeistyka odbywają się w języku angielskim w klasie mat-geo?
Realioznawstwo prowadzone jest w języku angielskim, europeistyka po polsku.
  
Czy dla pierwszych klas planowany jest wyjazd integracyjny (bez uwzględnienia sytuacji 
pandemicznej)? 
Co roku we wrześniu odbywały się wyjazdy integracyjne; o miejscu i programie decydują 
wychowawcy. W tej chwili nie umiemy przewidzieć, czy we wrześniu pierwszaki będą dokądś
wyjeżdżać. 

Czy przygotowanie przedstawienia teatralnego przez każdą klasę jest coroczną tradycją? 
Wszyscy uczniowie w niej uczestniczą?
Festiwal Teatralny w Czackim to impreza, która odbywa się od 33 lat. W 2020 ten 33 FT nie 
odbył się, zamiast niego był Festiwal Wspomnień online. To ukochane wydarzenie wielu 
pokoleń Czackiewiczów. Na scenie często pojawiają się dzieci tych, którzy Festiwal tworzyli. 
Do tej pory w festiwalu uczestniczyły zawsze wszystkie klasy. Od tego, jaką wybiorą sztukę, 
zależy liczba uczniów zaangażowanych w jej wystawienie.

Jak szkoła pomaga uczniowi, który nie daje rady np. z tempem nauki/ocenami?
Prowadzone są konsultacje z nauczycielami, uczniowie też pomagają sobie nawzajem.
Każdy nauczyciel ma swoje zasady, wymagania, warunki zaliczania, poprawiania – 
uczniowie mają możliwość poprawiania swoich ocen.

Czy nauczyciele patrzą np. na historię czy wos z przymrużeniem oka, jeśli uczeń jest na 
rozszerzeniu biol-chem?
To Ty decydujesz, ile się uczysz i jaka ocena ci wystarczy. Wiadomo, że rozszerzenia 
wymagają najwięcej wysiłku. 

Czy w przyszłym roku szkolnym organizowane będzie Koło Debat Oksfordzkich? Jeśli tak, 
na czym polegają takie zajęcia? Czy na koło debat oksfordzkich uczęszczają tylko uczniowie
humana, czy też innych profili?
Mamy w Czackim prężnie działające koło debatanckie - nasze drużyny biorą udział w 
rozgrywkach o zasięgu nie tylko warszawskim, ale i ogólnopolskim.
Na koło debatanckie mogą uczęszczać uczniowie ze wszystkich klas, ponieważ debaty są 
rozwijającym zajęciem dla każdego umysłu, zarówno humanistycznego, jak i ścisłego.:)



Ile wy jako uczniowie spędzacie średnio czasu nad nauką? 
Jeżeli chodzi o czas spędzany na nauce poza szkołą, to jest to bardzo indywidualna sprawa-
jedni muszą poświęcić trochę czasu, inni wyciągają wszystko z lekcji. Nie znam przypadków,
aby trzeba było poświęcać zatrważającą  ilości czasu na naukę w domu. 

Czy w rekrutacji uzupełniającej były jakieś wolne miejsca?
Tak, co roku jest kilka - te osoby które nie przynoszą oryginałów, zwalniają miejsca.

Czy na kole filozoficznym odnajdą się osoby, które nigdy nie uczęszczały na ten typ 
zajęć/dopiero zaczynają swoją przygodę z filozofią?
Tak. Koło filozoficzne cieszy się sporym zainteresowaniem. Mamy co roku wielu uczestników
Olimpiady Filozoficznej, wśród nich finalistów i laureatów. 

Pytanie o rekrutację. Mamy termin 25.06-14.07 na uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa
i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Czy jak już 25.06 będę miał te 
dokumenty, mogę je zanieść i np. pojechać na wakacje?
Już 25 czerwca można składać kopie. Trzeba tylko pamiętać, by nie przeoczyć terminu 
składania oryginału. Niezłożenie eliminuje z listy!

Czy Szkoła wspiera uczniów z niepełnosprawnością (konkretnie pytanie dotyczy spektrum 
autyzmu). Czy szkoła ma takich uczniów/absolwentów w swoim gronie?
Mamy takich uczniów i absolwentów. Nasza pani psycholog pracuje z osobami z Zespołem 
Aspargera i uczniami z mutyzmem wybiórczym. 
Szkoła nie jest architektonicznie przygotowana dla niepełnosprawnych ruchowo. Bywali 
uczniowie niedowidzący i niedosłyszący.

Jak wyglądały progi punktowe w poprzednich latach? Jak można oszacować te progi w tym 
roku?
Na stronie w zakładce dla Kandydatów można znaleźć progi archiwalne 
https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/informacje
Nigdy nie da się oszacować progów na kolejny rok – to zawsze zależy od kandydatów w 
danym roku.

Czy jest możliwość dostania się na uczelnię zagraniczną po ukończeniu Czackiego?
Tak. Wielu z naszych absolwentów studiuje poza Polską, zwłaszcza że  dziś, by studiować 
zagranicą, nie jest niezbędna matura międzynarodowa. Popularny kierunek to Holandia, ale 
studenta mamy też w Oxfordzie, mieliśmy w Cambridge.
Nauczyciele również wspierają uczniów w takich przedsięwzięciach, np. piszą listy 
rekomendacyjne na uczelnię.  

Jaki stosunek mają uczniowie starszych klas wobec nowych osób?
Uczniowie starszych klas są niesamowicie mili i kochani dla młodszych uczniów - już w 
wakacje organizowane są spotkania, na których starsi Czackiewicze witają nowych i służą 
pomocą, opowiadają o Szkole. Zawsze można porozmawiać ze starszymi koleżankami i 
kolegami.

https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/informacje


Czy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, a jeśli tak, to z jakiego?
Korzystamy z dziennika Librus.

Czy w szkole są szafki dla uczniów?
Tak. Jak wygląda szkoła i szafki? Fotowycieczka 
https://www.czacki.edu.pl/dla-kandydatow/fotowycieczka

Jak przebiegają olimpiady? Co daje tytuł laureata z olimpiady?
Każda olimpiada ma na swojej stronie internetowej zasady i zakres materiału do 
opanowania. Zazwyczaj są trzy etapy; można uzyskać tytuł finalisty i laureata, co daje 100 
procent na maturze z przedmiotu, którego olimpiada dotyczy. Laureaci otrzymują też indeksy
na uczelnie wyższe. Olimpiady ekonomiczne i przedsiębiorczości mają również nagrody 
finansowe.

Jak wygląda działanie radiowęzła w szkole? Czy działa on w trakcie przerw? Kto się nim 
zajmuje? Czy puszczana jest tylko muzyka czy jakieś audycje?
Radiowęzłem zarządza sekcja Transmisja (jedna z sekcji na Festiwalu Teatralnym). Audycje 
nie są puszczane, muzyka  - owszem, ale nie ograniczamy nikogo: jeżeli tylko będziecie 
chcieli coś puścić/nagrać, śmiało można się do nich zgłosić i dogadać :)

Czy poza festiwalem teatralnym jest także szkolny zespół teatralny (lub coś w tym stylu)?
Poza FT było kółko związane z teatrem, ale nie aktorskie, a wiedzy o teatrze. 

Jak liczne są klasy?
Z reguły klasy liczą około 30-32 osób/osoby

Poproszę o informacje na temat stypendiów.
Stypendia za wyniki w nauce przyznaje Rada Rodziców.
Stypendia są na koniec każdego semestru dla osób z trzema najwyższymi średnimi w danej 
klasie (jedynie uczniowie klas pierwszych nie dostają stypendium naukowego po pierwszym 
semestrze nauki w Czackim) oraz na koniec roku dla wszystkich uczniów z czerwonym 
paskiem. Również finaliści i laureaci olimpiad otrzymują jednorazowe stypendium.
Stypendia socjale, czyli dofinansowanie np. jakiegoś wyjazdu, też mogą być przyznawane 
na podstawie podania do RR. 
Nasi uczniowie otrzymują też stypendia MEN, Sapere Auso oraz stypendium Prezesa Rady 
Ministrów.

Czy w jakichś  latach nie odbyła się rekrutacja uzupełniająca?
Nie było takiego roku.

Czy uczniowie z profilu ścisłego mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe klas 
humanistycznych?
Tak, wszystkie kółka i warsztaty są otwarte dla wszystkich chętnych.

Czy są jacyś uczniowie, którzy rezygnują z nauki w czasie roku szkolnego w Czackim?



Bywa tak, ale są to naprawdę nieliczne przypadki.

Czy macie podpisaną współpracę z wydziałami z uczelni warszawskich?
Tak, z wydziałem prawa UW i Instytutem Kultury UW oraz z SGH.

Czy osoby, które uczyły się prywatnie tańca, mają okazję wykazać się na festiwalach?
Tak, w każdym z wydarzeń (FT, K.A.W.A. CSS), na uroczystościach jubileuszowych. 

Czy w szkole jest bardzo wysoki poziom, wymagający nauczyciele?
Opinie są zróżnicowane, wśród nich jest też taka: " Czacki to Dom Kultury, nie szkoła", ale 
są i tacy, co uważają, że jest ciężko. Prawda zapewne leży po środku :)

Czy to prawda, że rok temu progi punktowe były generalnie niższe niż w poprzednich 
latach? Z czego to wynikało?
Tak naprawdę progi spadły we wszystkich szkołach. 
Nowe zasady rekrutacji umożliwiają uznawanie tylko osiągnięć z zamkniętej listy 
kuratoryjnej. Wiele konkursów sportowych i artystycznych na tej liście się nie znalazło. W 
poprzednich latach wszystko, co było wpisane na świadectwie, się liczyło. 
Jest też drugi powód: jest więcej liceów i więcej klas po likwidacji gimnazjów, a roczniki są 
mniej liczne.

Jak oceniacie jakość nauczania w czasie pandemii? Rozumiem, że Czacki online i Czacki w 
realu to musi być niebo a ziemia?
To prawda. Wszyscy czekają z utęsknieniem na koniec nauki zdalnej, zwłaszcza na 
możliwość organizowania naszych imprez, dla których wielu uczniów przyszło do tej szkoły. 
Bez wydarzeń to każda szkoła taka sama.

Dlaczego CZACKI?
Nasz ulubiony slogan (oprócz tego: "Czacki Twoim drugim domem, dom Twoim drugim 
Czackim") to "Szkołę tworzą ludzie, zależy, na jakich trafisz”.
Wszystko, co dzieje się w Szkole, zależy od uczniów. Co robią, jak robią, to ich 
zaangażowanie i pomysły napędzają społeczność, a nauczyciele życzliwie nadzorują i 
wspierają.

Czy wszyscy są zadowoleni?

Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na tak postawione pytanie. Żadna szkoła nie spełnia 

oczekiwań wszystkich swoich uczniów. My zapewne też. Wielu uczniów chwali sobie 

Czackiego i są tu szczęśliwi, ale nie jesteśmy idealni.

Zapraszamy KANDYDATÓW
… do CHÓRU, zapraszamy do wolontariatu, na wszystkie wydarzenia! Niech no tylko będzie
można spotkać się w Czackim na Polnej 5!
Dziękujemy Wszystkim KANDYDATOM i rodzicom za kontakt. Do zobaczenia. 

Spotkajmy się w Czackim!




