
 

Dlaczego Kochanowski? 

XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego w Warszawie należy od wielu lat do szkół 

wyróżniających się sukcesami w kształceniu i wychowaniu. Od początku lat 90-tych 

Kochanowski stale poprawia swoje osiągnięcia naukowe, wychowawcze, sportowe. Sukcesy 

Liceum wynikają z dostosowania oferty edukacyjnej do stale zmieniającego się świata i 

oczekiwań uczniów, ale również wyjątkowej atmosfery sprzyjającej spokojnej, stabilnej i 

efektywnej pracy. O sukcesach Kochanowskiego świadczą liczne nagrody i wyróżnienia w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wysokie wyniki uzyskiwane podczas egzaminów 

dojrzałości, wysokie miejsca w rankingach szkół, a przede wszystkim liczba chętnych w 

corocznej rekrutacji do Liceum.  Szczególnie ważne są dla nas wysokie miejsca, jakie 

zajmujemy w zestawieniu wyników pomiaru EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Nauczyciele 

Kochanowskiego doskonale rozumieją specyfikę pracy z młodzieżą mającą różnorodne 

zainteresowania i pasje.   

Ale Kochanowski to przede wszystkim bardzo długa i bogata tradycja. Nasza szkoła powstała 

w roku 1947 r. Od roku 1960 naszym patronem jest Jan Kochanowski.  

Dziś Kochanowski, to  

▪ 655 uczniów 

▪ 21 oddziałów  (2020/2021) 

▪ 20 oddziałów (2021/2022) 

▪ 22 oddziałów (2022/2023) 

▪ 52 pracowników pedagogicznych 

▪ 15 pracowników administracji i obsługi 

▪ 11625 absolwentów 

Baza 

▪ 30 pracowni przedmiotowych 

▪ 2 pracownie informatyczne 

▪ 2 gabinety psychologa/pedagoga 

▪ gabinet pielęgniarski 

▪ stołówka 

▪ biblioteka/czytelnia 

Baza sportowa 



▪ boisk wielofunkcyjne  (rok budowy 2019) 

▪ 2 sale gimnastyczne (duża/mała) 

▪ siłownia 

Elementem realizacji planu wychowawczego Liceum jest,  organizowany na początku 
września,  obóz integracyjno-adaptacyjny dla wszystkich Uczniów klas pierwszych. Celem zajęć 
zaplanowanych do realizacji podczas obozu są: integracja Uczniów, pokonanie barier 
adaptacyjnych w nowej Szkole, rozpoznanie potrzeb 
i możliwości edukacyjnych Uczniów. Obóz integracyjny ma w naszej szkole bardzo długą 
tradycję. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy jego 23 edycję, jak zwykle w Suchej 
Beskidzkiej. 

Czym żyje Kochanowski? 

▪ Festiwal Teatralny (w roku 2022 po raz 28) 
▪ Festiwal Filmowy i MAK (w roku 2022 po raz 20) 

Co nowego w Kochanowskim w roku 2022/2023? 

▪ nowa odsłona klasy B matematyczno-informatycznej 
▪ język hiszpański 
▪ nowa odsłona klasy C_2 (mat-wos-jęz) 
▪ klasa kulturowa objęta patronatem Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu 

Warszawskiego 
▪ klasy C objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej 
▪ nowe zajęcia poszerzające zainteresowania uczniów (pre-teksty, klinika druku 3 D, 

analiza matematyczna, biologia medyczna, współczesne oblicza chemii , warsztaty 
teatralne, pierwsza pomoc przedmedyczna) 

Oferta liceum 

Każda klasa, na każdym poziomie nauczania realizuje cykl zajęć Szkoła poza Szkoła, a ich 
tematyka jest ściśle związana z profilem oraz przedmiotami realizowanymi w zakresie 
rozszerzonym. Są to między innymi: 

▪ Akademia Filmowa 
▪ Wycieczki programowe krajowe i zagraniczne  
▪ Lekcje w Muzeum Polin 
▪ Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym i Zoologicznym 
▪ Praktyczne lekcje ekonomii na Giełdzie Papierów Wartościowych 

Aktualne informacje na temat Kochanowskiego znajdują się na naszej stronie: 

www.kochanowski.waw.pl  
 

REKRUTACJA 2022/2023 

http://www.kochanowski.waw.pl/


Zapraszamy do Kochanowskiego 

 

 


