


Szkołą przyjazną 

dla Ucznia i Rodzica,

otwartą na potrzeby, wspierającą inicjatywy 
uczniów, zaangażowaną w wychowanie 

i rozwój młodego człowieka.    



 komfortowymi warunkami i godzinami pracy 

 dobrze wyposażonymi pracowniami

 salą gimnastyczną oraz boiskiem sportowym       
ze sztuczną nawierzchnią

 biblioteką szkolną

 radiowęzłem szkolnym

 2 pracowniami komputerowymi

 stołówką szkolną



NASZE  ATUTY 



 Dobrze przygotowana i doświadczona kadra

 Szybka diagnoza i reakcja na problemy 
wychowawcze

 Poczucie bezpieczeństwa i przyjazna 
atmosfera między nauczycielami, uczniami 

i rodzicami

 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

 Bardzo dobry dojazd z różnych części 
Warszawy



szeroka oferta kształcenia
duży wybór języków obcych
warsztaty:prawnicze, teatralne, dziennikarskie
udział uczniów w krajowych i zagranicznych
wycieczkach
jednozmianowość oraz przyjazny uczniom
plan lekcji



W liceum proponujemy profile klas:

 klasa lingwistyczno – turystyczna

(z jęz. ang./włos./niem. oraz z rozszerzoną 
geografią, j. polskim, j. angielskim)

 klasa przyrodniczo –medyczna

( z jęz. ang./włos./hiszp. oraz z rozszerzoną 
biologią, chemią, j. angielskim)

 klasa dziennikarsko-prawna

(z jęz.ang./włos./niem. oraz z rozszerzoną 

 j. polskim, historią, wos)







Prowadzone raz w miesiącu przez radców 
prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

Poruszane zagadnienia to:

Wymiar sprawiedliwości

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo pracy

I wiele innych











Bierzemy udział w projektach:
 projekty międzynarodowe (np. 
Krzyżowa)
projekt „Przyłącz się na 
młodzież” realizowany w ramach 
programu „Młoda Warszawa”
projekt „Tydzień z konstytucją”







W lutym zeszłego roku pracowaliśmy pod
Wrocławiem z kolegami i koleżankami ze szkoły z
Lubeki. Tematem naszego (prawie tygodniowego)
spotkania były stosunki polsko - niemieckie po II
Wojnie Światowej. Warsztaty były prowadzone w
języku angielskim, dzięki czemu podszkoliliśmy swój
język angielski.
W tym roku szkolnym również projekt jest
kontynuowany.

Projekt w Krzyżowej



Projekt w Krzyżowej



Już od dwóch lat bierzemy udział w debatach
oksfordzkich. Uczestniczyliśmy w Mistrzostwach
Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu. Obecnie
debatujemy w Warszawskiej Lidze Debatanckiej.
Cały czas staramy się rozwijać w tej dziedzinie
m.in biorąc aktywny udział w różnego rodzaju
szkoleniach.



Debaty oksfordzkie



Jesteśmy samorządni

W naszej szkole prężnie działa

Samorząd Szkolny, zarówno na terenie
szkoły jak i poza szkołą. Możemy się
pochwalić wygraną w Ogólnopolskim
Kongresie Założeń do Strategii
Młodzieży. Nasz zwycięski projekt jest
już opublikowany.





 wyjazdy integracyjne dla klas 
pierwszych

 Zielone szkoły

Ciekawe wyjścia integrujące 
zespół klasowy oraz ciekawe 
wyjścia poza szkołą



Uczestniczymy w warsztatach 
i  lekcjach muzealnych







Zakopane - Wieliczka



Pomagamy

- nasi uczniowie wspierają akcje: Szlachetna 
Paczka, WOŚP, Góra Grosza, 





 SKS
 zajęcia teatralne
 ciekawa chemia z j. angielskim
 chór
 konsultacje przedmiotowe do matury
 koła wyrównawcze
 koło dziennikarskie

Oferta zajęć dodatkowych może być 
poszerzona w zależności od potrzeb.





Dzień Chemii 

Dzień Języków





A po lekcjach … 

Festyn rodzinny





Ranking Liceów 2019

• Nasze Liceum zajęło 70 miejsce w rankingu 
liceów w Warszawie przygotowanym przez 
portal WaszaEdukacja.pl



Chcielibyśmy , aby nasz uczeń 

…



 Miał poczucie własnej wartości

 Znał swoje mocne i słabe strony

 Przestrzegał norm etycznych i zasad 
dobrego wychowania

 Szanował dziedzictwo kulturowe

 Był świadomym i aktywnym 
obywatelem



Jesteśmy nie tylko numerami w dzienniku…  
każdy z nas to osoba ciekawa świata i 

wartościowa  



Zapraszamy  do odwiedzenia
naszej strony internetowej

www.zs59.waw.pl

Strona Facebook

Najlepsza Szkoła w Warszawie

http://www.zs59.waw.pl/
http://www.zs59.waw.pl/


Dziękujemy 

za uwagę.

Dołącz do nas 
we wrześniu !!!


