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II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Nauczane języki: język angielski, język niemiecki,  język rosyjski, język hiszpański. 

 

 

TECHNIKUM nr 2 

najlepsze w powiecie i 27 w Wielkopolsce (wg rankingu „Perspektyw” w roku ubiegłym miejsce 49) 

NASZE ATUTY 

 najwyższy w powiecie, wyższy niż w Poznaniu i okręgu wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

 realizacja ciekawych Projektów  eTwinning w j. niemieckim "Unterschiede machen uns schön"?. 

 Ogromne Sukcesy naszych uczniów: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie - Ekoimpresje – 2017, , III miejsce w ogólnopolskim konkursie "Wesele w 
naszej szkole I m drużynowo w II Powiatowym Turnieju Strzelectwa Sportowego Żelice 2018 "  wyróżnienia w XIX Powiatowych Konfrontacjach Małych 
Form Teatralnych 

 Propagowanie fizyki wśród dzieci i młodzieży m.in. w ramach „Akademi młodego naukowca” 

 szeroki dostęp do komputerów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w czterech stacjonarnych pracowniach internetowych i dwóch mobilnych 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt, Centrum Multimedialne 

 rozwijanie zainteresowań poprzez szeroki wybór kół pozalekcyjnych np.: Koło Chemiczne, Koło Fizyczne, Koło Geograficzno - Przyrodnicze, kółka 
językowe, dodatkowe zajęcia sportowe: sekcja piłki siatkowej i koszykowej, szachy, Koło Teatralne 

 grupy taneczne „Fantasy Dance” i „Move” wysoko cenione w środowisku lokalnym,  

 szkoła jest organizatorem wielu imprez o zasięgu powiatowym adresowanych do różnych odbiorców min. Powiatowe konkursy: chemiczny, fizyczny, 
języków obcych, Środowiskowe Spotkania Nauczycieli Języków Obcych i przedmiotów ogólnokształcących, „Bieg dookoła Jeziora Durowskiego”, 
„Tydzień Nauk”,  Powiatowa Gwiazdka, Powiatowe Forum Rad Uczniowskich 

 prężnie działające, cenione w środowisku i wielokrotnie nagradzane szkolne koło wolontariatu „Corculum” , 2011 r. Statuetka św. Jakuba Apostoła 
Starszego, 2013 r. „Kryształowe serce” - Wolontariusz Roku 2012 – w kategorii grupa 

 współpraca z wyższymi uczelniami m.in. UAM Poznań, WSHiG, WSUS, WSB, WZ GSW Milenium, Politechniką Poznańską, WSPiA 

 wymiana międzynarodowa ze szkołami partnerskimi we Francji, Niemczech i na Ukrainie 
 

Profil kształcenia Przedmioty nauczane  na poziomie rozszerzonym 

Przedmioty punktowane przez szkolną 
komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną 

ratowniczo pielęgniarska biologia, chemia język polski, matematyka, biologia, chemia  

pedagogiczna biologia, język polski, język obcy język polski, matematyka, język obcy, biologia 

geograficzno-językowa 
geografia, język obcy, 

 wiedza o społeczeństwie lub matematyka 

język polski, matematyka, wiedza o 
społeczeństwie, geografia,  

           akademicka klasa     

           politechniczna 
matematyka, fizyka język polski, matematyka, fizyka, informatyka 

bezpieczeństwo publiczne  
  biologia;  

fizyka, chemia lub matematyka 

język polski, matematyka, biologia, wychowanie 
fizyczne 

Profil kształcenia 
Przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym 

Przedmioty punktowane                                       
przez szkolną komisję                                           

rekrutacyjno-kwalifikacyjną 

TECHNIK HOTELARSTWA geografia, język obcy język polski, matematyka, geografia,  język obcy 

TECHNIK INFORMATYK matematyka, język obcy język polski, matematyka, informatyka, język obcy 

TECHNIK EKONOMISTA matematyka lub geografia, język 
obcy 

język polski, matematyka, geografia, język obcy 

Kierunek reaktywowany! Klasa z innowacyjnym  programem  nauczania, odpowiadającym  na potrzeby rynku pracy, pod patronatem Politechniki 
Poznańskiej, z możliwością udziału w zajęciach laboratoryjnych i wykładach prowadzonych co miesiąc przez wykładowców akademickich. 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/POL_powiat_w%C4%85growiecki_COA.sv

