
Enseignements
pour les élèves du Lycée

Program nauczania 
w Liceum



Créé en 1919, le Lycée français de Varsovie (LFV) est un établissement scolaire 
international d’enseignement français qui accueille aujourd’hui plus de 760 
élèves de 42 nationalités différentes. C’est la seule école en Pologne homo-
loguée par l’Etat français. L’établissement est membre du réseau mondial d’édu-
cation géré par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et qui 
rassemble 522 établissements dans 139 pays à travers le monde.

Liceum Francuskie w Warszawie (LFV), utworzone w 1919 r., jest międzynarodo-
wą placówką oświatową oferującą francuski program edukacji, w której obec-
nie uczy się ponad 760 uczniów z 42 krajów. To jedyna szkoła w Polsce, która 
posiada akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji. Szkoła jest częścią 
sieci szkół Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (Agence pour l’en-
seignement français à l’étranger - AEFE), która zrzesza 522 francuskich szkół na 
całym świecie.

  
Le Lycée français de Varsovie offre un enseignement de haute qualité et continu 
de la maternelle au lycée, pour les enfants de 2 à 18 ans.  Les enseignements sont 
prodigués par une équipe de 100 professionnels certifiés, dont la majorité sont 
des locuteurs natifs.

4 niveaux d’éducation:
• École Maternelle (pour les enfants de 2 à 5 ans)
• École Élémentaire (de 6 à 10 ans)
• Collège (de 11 à 14 ans)
• Lycée (de 15 à 17 ans)

Liceum Francuskie w Warszawie oferuje program edu-
kacji wysokiej jakości od Przedszkola do Liceum dla 
dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Nauczanie prowadzone 
jest przez 100 wysoko wykwalifikowanych nauczy-
cieli, z których większość stanowią native speakerzy.

4 poziomy edukacji:
• Przedszkole (dla dzieci w wieku 2 – 5 lat)
• Szkoła Podstawowa (6 – 10 lat)
• Gimnazjum (11 – 14 lat)
• Liceum (15 – 17 lat)

LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE

100 lat tradycji i doskonałości w nauczaniu

Pełna oferta edukacyjna

LE LYCÉE FRANÇAIS DE VARSOVIE

100 ans de tradition et d’excellence

Une offre d’enseignement complète 



Le lycée constitue les trois dernières années du secondaire et mène à l’obtention 
du baccalauréat français, qui est reconnu partout au monde et qui ouvre les 
portes des plus grandes universités et écoles privées polonaises, françaises, 
européennes, mais aussi anglo saxonnes. 

En plus des enseignements communs à tous, l’élève fait un choix de spécialités 
afin d’approfondir l’étude de 3 disciplines. Le lycéen bénéficie d’un accompagne-
ment personnalisé pour l’aider à s’orienter vers le programme universitaire qu’il 
désire poursuivre. Tout est mis en œuvre pour encourager l’élève à atteindre ses 
objectifs personnels de développement, en plus de sa réussite académique, 
essentielle pour une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 

Trzyletnią naukę w liceum kończy przystąpienie do francuskiej matury, która jest 
dyplomem uznawanym na całym świecie i przepustką do najlepszych uniwer-
sytetów i prywatnych szkół wyższych w Polsce i za granicą.
 
Oprócz ogólnych przedmiotów licealista wybiera trzy dodatkowe dyscypliny, w któ-
rych będzie się specjalizował. Aby móc lepiej przygotować się do aplikowania na 
wybraną uczelnię może korzystać ze specjalnego indywidualnego i spersonali-
zowanego wsparcia. Taka edukacja stawia na doskonalenie ucznia nie 
tylko w wymiarze szkolnym ale i pozaszkolnym wspierając jego rozwój 
osobisty co jest niezbędne w dalszej nauce na studiach wyższych. 

Państwa dziecko odniesie wiele korzyści przebywając w wielokulturowym i wielo-
języcznym środowisku szkoły, w której uczą się dzieci z ponad 40 krajów. Waż-
nym aspektem programu szkolnego, oprócz języka francuskiego, jest także nauka 
języków obcych dlatego placówka przygotowała specjalny program powitalny dla 
dzieci rozpoczynających naukę francuskiego, a także międzynarodową sekcję 
języka polskiego.
Dodatkowo uczniowie będą mieli także możliwość uczestniczenia w wyjazdach 
szkolnych za granicę (wycieczki kulturalne, obozy językowe i sportowe).

Votre enfant profitera au quotidien de l’environnement multiculturel et multi-
lingue de l’établissement : plus de 40 nationalités sont actuellement représentées. 
En plus de la langue française, objet d’apprentissage central, l’enseignement des 
langues étrangères est au cœur du programme d’enseignement, avec un dis-
positif  d’accueil des élèves peu francophones et une section internationale 
polonaise. 
Durant leur scolarité, les élèves pourront participer à des voyages scolaires cul-
turels, linguistiques ou sportifs à l’étranger. 

FRANCUSKIE LICEUM
LE LYCÉE FRANÇAIS 

Un environnement multiculturel et multilingue

Wielokulturowe i wielojęzyczne otoczenie

Przygotowanie do studiów wyższych w kraju i za granicą 

Une préparation pour des études supérieures partout à l’international



De nombreux projets pédagogiques et sorties culturelles sont organisés pour 
garder le lien avec le contexte local (musée, théâtre, opéra, cinéma, rencontres 
sportives, etc.).
Les élèves peuvent suivre 2 heures de cours de Polonais langue étrangère ou 
intégrer la section internationale polonaise pendant laquelle les élèves suivent 
4 heures de Polonais (langue et littérature) et 2 heures d’histoire en langue polo-
naise.

Option CAV : Cinéma Audio-Visuel : l’élève développe des compétences en ma-
tière d’analyse et de production cinématographique et audiovisuelle et découvre la 
culture du 7e art. 

Opcja SAW : Sztuka AudioWizualna: uczeń rozwija kompetencje z zakresu ana-
lizy i produkcji kinematograficznej i audiowizualnej oraz pogłębia ogólną wiedzę na 
temat dziesiątej muzy.

Option Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) en anglais : l’élève approfondit 
ses connaissances en SVT au-delà du programme scolaire commun, en partici-
pant à de nombreuses activités organisées en anglais : présentations d’articles 
scientifiques, cafés scientifiques et exposés, conférences, débats, etc.

Opcja Biologia i Geologia (BiG) po angielsku: rozszerzenie wiedzy biologicznej 
i geologicznej ponad program szkolny, uczestniczenie w wydarzeniach organizo-
wanych po angielsku: prezentacje, koła naukowe, wykłady, spotkania itp.,  

Pôle Humanités : L’atelier d’excellence « humanités » a pour vocation de préparer 
les élèves à une perspective d’études post-bac orientée vers les sciences huma-
ines dans les plus grandes universités et grandes écoles françaises.

Nauki humanistyczne: kurs ma za zadanie przygotować uczniów do studiów hu-
manistycznych na najlepszych uczelniach i francuskich wyższych szkołach tzw. 
“grandes écoles”.

Activités sportives : pratique du basket, volley ball, football, gymnastique, et par-
ticipation à des rencontres sportives avec d’autres établissements scolaires.

Zajęcia sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, gimnastyka, zawody 
sportowe.

W ramach integracji z miejscowym otoczeniem, regularnie organizowane są różno-
rodne projekty edukacyjne oraz wycieczki szkolne (wyjścia do muzem, do kina, 
teatru, opery, spotkania sportowe, itp.).
Uczniowie mogą wybrać 2 godz. zajęć języka polskiego jako języka obcego ty-
godniowo lub dołączyć do sekcji międzynarodowej w której są 4 godziny nauki 
języka (w tym literatury polskiej) i 2 godziny historii nauczanej w języku polskim.

Stały kontakt z lokalnym środowiskiem 

Dodatkowe zajęcia i specjalizacje

Un contact permanent avec le contexte local

Options et activités facultatives



Dodatkowe atuty

Tygodniowy plan zajęć

• Formation citoyenne de votre enfant (développement d’un esprit critique,  
ouverture d’esprit, approche éthique et responsable des questions de société)  
Edukacja obywatelska (rozwijanie zmysłu krytycznego, etycznego i odpowiedzial-
nego podejścia do wyzwań i kwestii współczesnego społeczeństwa) 

• Apprentissage de la démarche scientifique basée sur l’expérimentation  
et l’observation  
Kształcenie podejścia naukowego opartego na eksperymentach i obserwacji 

• Accompagnement individualisé pour l’orientation et le choix des études 
supérieures 
Indywidualne wsparcie przy wyborze dalszej edukacji i kierunków studiów 
wyższych

Seconde / 1sza klasa 
liceum

(15 ans / lat)

Première / 
Druga klasa 

liceum 
(16 ans / lat)

Terminale / 
Trzecia klasa 

liceum 
(17 ans / lat)

Section / 
Sekcja

Générale /
Ogólna 

Internationale 
Polonaise / 
Międzynarodo-
wa z Polskim

Générale / 
Ogólna

Générale / 
Ogólna

Tronc commun / Wspólne 
przedmioty

26h30
26,5 godz.

31h30
31,5 godz.

16h00
16 godz.

15h30
15,5 godz.

Spécialités / 
Specjalizacje _ _ 12h00

12 godz.
12h00
12 godz.

Options 
facultatives / 
Opcje 
fakultatywne

SVT en 
anglais
BiG po 
angielsku

1h
1 godz. _ 1h

1 godz.
1h
1 godz.

CAV
SAW

3h
3 godz. _ 3h

3 godz.
3h
3 godz.

Latin
Łacina

1h
1 godz.

1h
1 godz.

1h
1 godz.

1h
1 godz.

Les plus pour votre enfant

Organisation hebdomadaire des enseignements



Lycée
Liceum
ul. Walecznych 4/6
03-916 Warszawa (Saska Kępa)
info@lfv.pl
tél. : (48) 22 616 54 01

Site internet / Strona internetowa: 
www.lfv.pl

Suivez toute notre actualité sur Facebook / 
Facebook: 
@lfv.varsovie

Procédure d’inscription
Zasady zapisu

Etape 1 : 
Préinscription en ligne sur notre site lfv.pl

Etap 1: Rejestracja online na lfv.pl

Etape 2 : 
Examen du dossier pédagogique par la direction

Etap 2: Analiza aplikacji przez dyrekcję szkoły

Etape 3 : 
Confirmation et paiement des frais d’inscription

Etap 3: Potwierdzenie i uiszczenie opłaty wpisowej

Informacje i Zapisy

Renseignements et Inscriptions

http://www.lfv.pl

