Zespół szkÓŁ nr 59

CX Liceum Ogólnokształcące
im. Roberta Schumana w Warszawie

NASZE ATUTY
dobrze przygotowana i doświadczona
kadra
szybka diagnoza i reakcja na problemy
wychowawcze
poczucie bezpieczeństwa i przyjazna
atmosfera między nauczycielami,
uczniami i rodzicami
szeroka oferta kształcenia i zajęć
pozalekcyjnych
bardzo dobry dojazd z różnych części
Warszawy
duży wybór języków obcych
warsztaty: prawnicze, teatralne,
dziennikarskie
udział uczniów w krajowych i
zagranicznych wycieczkach
jednozmianowość oraz przyjazny uczniom
plan lekcji

PROJEKTY
Projekt międzynarodowy "
Moja historia – Twoja historia” w
Krzyżowej
Projekt „Przełącz się na młodzież”
realizowany w ramach programu
„Młoda Warszawa”
„Łączyła ich Niepodległa.
Obywatele II RP w KL Auschwitz”
„Tydzień z Konstytucją”

WARSZTATY

prawnicze, prowadzone raz
w miesiącu przez radców
prawnych z Okręgowej Izby
Radców Prawnych
dziennikarskie, spotkania
z zawodowymi dziennikarzami
teatralne
debaty oksfordzkie
SPOTKAJMY SIĘ WE WRZEŚNIU

Jesteśmy nie tylko numerami
w dzienniku… Każdy z nas to osoba
ciekawa świata i wartościowa.

CZYM
DYSPONUJEMY?
komfortowymi warunkami i godzinami
pracy
dobrze wyposażonymi pracowniami
salą gimnastyczną oraz boiskiem
sportowym ze sztuczną nawierzchnią
biblioteką szkolną
radiowęzłem szkolnym
dwiema pracowniami komputerowymi
stołówką szkolną

PROFILE KLAS
KLASA LINGWISTYCZNA O PROFILU
TURYSTYCZNYM
języki obce: jęz. angielski / jęz. hiszpański /
jęz. niemiecki
przedmioty rozszerzone: geografia,
jęz. angielski / jęz. hiszpański /jęz. niemiecki
KLASA PRZYRODNICZA O PROFILU
MEDYCZNYM
języki obce: jęz. angielski / jęz. niemiecki /
jęz. hiszpański
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,
jęz. angielski
KLASA HUMANISTYCZNA O PROFILU
DZIENNIKARSKO–PRAWNYM
języki obce: jęz. angielski / jęz. włoski /
jęz. niemiecki
Przedmioty rozszerzone: jęz. polski, historia,
wiedza o społeczeństwie

ZAJĘCIA
DODATKOWE

ciekawa chemia w języku angielskim
chór szkolny
koło dziennikarskie
konsultacje przedmiotowe do matury
koła wyrównawcze
zajęcia teatralne
wolontariat szkolny
SKS
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