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Kim jesteśmy?

Szkołą przyjazną dla Ucznia 

i Rodzica, otwartą na ich 

potrzeby, wspierającą inicjatywy 

uczniów, zaangażowaną 

w wychowanie i rozwój młodego 

człowieka 





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



Szkołą oferuje wszystkim uczniom smaczne, 

domowe obiady w przystępnej cenie



Nasze atuty  Dobrze przygotowana i doświadczona 
kadra

 Szybka diagnoza i reakcja na problem 
wychowawcze

 Poczucie bezpieczeństwa i przyjazna 
atmosfera między nauczycielami, 
uczniami  i rodzicami

 Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

 Bardzo dobry dojazd z różnych części 
Warszawy



Nasze atuty
 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 roku szkolnym 2021/2022 

proponujemy profile klas:



Klasa lingwistyczna o profilu turystycznym

Języki obce: jęz. angielski / jęz. hiszpański / jęz. niemiecki

Przedmioty rozszerzone: geografia, jęz. angielski, 

jęz. hiszpański/jęz. niemiecki

Możliwość dalszego kształcenia w zawodach:

tłumacz przysięgły, lektor języka obcego, pilot wycieczek, rezydent 

turystyczny, pracownik biura podróży, animator rozrywki, menager 

turystyczny, specjalista do spraw konferencji.



Klasa przyrodnicza o profilu medycznym

Języki obce : jęz. angielski / jęz. niemiecki / jęz. hiszpański

Przedmioty rozszerzone : biologia, chemia, jęz. angielski

Możliwość dalszego kształcenia w zawodach:

stomatolog, technik dentystyczny, protetyk, pielęgniarka 

i położna, farmaceuta, rehabilitant, diagnosta laboratoryjny, 

ratownik medyczny, fizjoterapeuta, masażysta, dietetyk, asystent 

dentystyczny, instruktor terapii uzależnień, optometrysta, logopeda, 

technik elektrokardiolog, terapeuta zajęciowy, rentgenolog. 



Klasa humanistyczna o profilu dziennikarsko–prawnym

Języki obce: jęz. angielski / jęz. włoski/  jęz. niemiecki

Przedmioty rozszerzone: jęz. polski, historia, 

wiedza o społeczeństwie

Możliwość dalszego kształcenia w zawodach:

radca prawny, notariusz, mediator, adwokat, prokurator, 

dziennikarz, edytor tekstu, felietonista, redaktor, korespondent, 

rzecznik prasowy.



Dzień otwarty

20 kwietnia 2021

Godz . 16.00



W naszej szkole…



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.

Warsztaty prawnicze





Warsztaty samorządowe



Warsztaty teatralne



Warsztaty dziennikarskie

W ramach warsztatów dziennikarskich znani dziennikarze

spotykają się z nami, by opowiedzieć o tajnikach zawodu,

zaletach i wadach swojej pracy, kulisach powstawania

tekstów. Gościliśmy już reportażystkę tygodnika Polityka

Agnieszkę Sowę, Gerharda Gnaucka, korespondenta

Franfurter Allgemeine Zeitung na Europę Środkową, Elizę

Olczyk, dziennikarkę, publicystkę, komentatorkę polityczną,

Wojciecha Kościa, pracującego dla agencji informacyjnej

IntelliNews, Politico Europe, Notes from Poland i Oko. Press.



NASI GOŚCIE

Wojciech Kość

Agnieszka 

Sowa

Eliza 

Olczyk
Gerhard 

Gnauck



Sport 

w naszej szkole





Projekty szkolne i międzyszkolne



➢ Projekt międzynarodowy (Krzyżowa)

➢ Projekt „Przełącz się na młodzież” 

realizowany w ramach programu „Młoda 

Warszawa”

➢ Projekt „Łączyła ich Niepodległa. 

Obywatele II RP w KL Auschwitz”

➢ Projekt „Tydzień z Konstytucją”







Projekt „Moja historia – Twoja historia” 
w Krzyżowej

Projekt dla młodzieży polskiej i niemieckiej organizowany przez Fundację

„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Od dwóch lat uczniowie klas LO  uczestniczą w projekcie w Krzyżowej (koło

Wrocławia). Tematem spotkań były stosunki polsko - niemieckie po II wojnie

światowej. Nasi uczniowie wspólnie z uczniami ze szkoły niemieckiej z Lubeki

pracowali warsztatowo w języku angielskim nad zagadnieniami związanymi

z relacjami Polaków i Niemców w kontekście społecznym i historycznym. 





Projekt: „Łączyła ich Niepodległa. 
Obywatele II RP w KL Auschwitz”

Głównym celem projektu było przybliżenie młodzieży znaczenia 

procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości 

polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. 

Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach 

obywateli II Rzeczpospolitej osadzonych w KL Auschwitz, która 

skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, 

solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu 

okupacji i niewoli.

Projekt realizowany w ramach wydarzeń związanych z 80 

rocznicą przywiezienia do Auschwitz pierwszych transportów 

polskich więźniów i dofinansowany ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.



Działania w szkole:



Pomagamy!

Nasi uczniowie wspierają akcje: Szlachetna Paczka, 

WOŚP, Góra Grosza.





Debaty oksfordzkie



Debaty oksfordzkie

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.





Samorząd Szkolny



SAMORZĄD SZKOLNY

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.





Organizujemy



Ciekawe wyjazdy 

integracyjne 

i zielone szkoły 



Wyjścia integrujące

zespół klasowy







Uczestniczymy w zajęciach dodatkowych:

 SKS

 zajęcia teatralne

 ciekawa chemia z języku angielskim

 chór szkolny

 konsultacje przedmiotowe do matury

 koła wyrównawcze

 koło dziennikarskie

Oferta zajęć dodatkowych może być poszerzona

w zależności od potrzeb uczniów.



Chemia w języku angielskim



Zajęcia ciekawej chemii z językiem angielskim

➢ Rozwijają zainteresowania

➢ Kształcą umiejętności posługiwania się sprzętem 

laboratoryjnym

➢ Pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie 

doświadczeń pod okiem nauczyciela

➢ Pozwalają poznać fachowe słownictwo chemiczne w języku 

angielskim

➢ Pozwalają  przeprowadzać  ciekawe i efektowne 

eksperymenty chemiczne, wykraczające poza podstawę 

programową



A po lekcjach … 

Festyn rodzinny



Stwarzamy uczniom możliwość udziału w 

wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach

przedmiotowych



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 odwiedzania

nas w Internecie:

 strona internetowa

www.zs59.waw.pl

 Facebook

Najlepsza Szkoła w Warszawie

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



