OFERTA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
.
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Od marzenia do spełnienia…
Przyszłość nie narzuca nam żadnych ograniczeń

– wybierz II LO!

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

architektury, automatyki i robotyki,

o profilu

budownictwa, elektrotechniki, energetyki,

politechnicznym

informatyki i ekonometrii, inżynierii

z modelowaniem

materiałowej, inżynierii środowiska,

matematycznym

geodezji, transportu i wielu innych

Matematyczne oraz
w zakresie technologii

MATEMATYKA

FIZYKA

i inżynierii oraz językowe. JĘZYK ANGIELSKI

kierunków politechnicznych.
Dla przyszłych studentów kierunku

PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE:

I B

- w ramach programu Erasmus+ wyjazdy do: Turcji, Finlandii, Cypru, Grecji, Bułgarii, Portugalii,
Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Węgier

- koła przedmiotowe
- indywidualne zajęcia tutorskie
- szeroki wybór języków obcych: język niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - języki
realizowane w grupach międzyoddziałowych*

dziennikarskie
*grupa min. 12 osób

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Dla przyszłych studentów astronomii,
I A

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć 5 klas!

- naukę języka hiszpańskiego po angielsku (metoda FREPA)
- kontynuację języka angielskiego na dostosowanym do Ciebie poziomie
- fakultety sportowe – w tym wyjazd na narty do Włoch
- aktywności pozalekcyjne, m.in.: wolontariat, klub dyskusyjny, koło

DLA KOGO

o profilu medycznym
z chemią medyczną

dietetyki, fizjoterapii, farmacji,
kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa,
ratownictwa medycznego, weterynarii,

Przyrodnicze

BIOLOGIA

oraz w zakresie inżynierii

CHEMIA

i technologii, językowe.

JĘZYK ANGIELSKI

psychologii, inżynierii chemicznej.
I C
o profilu językowospołecznym
z efektywną

teatralne, chór, koło

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,

komunikacją

Dla przyszłych studentów: prawa,
dziennikarstwa, administracji, zarządzania, Interpersonalne, społeczne,
logistyki, analityki biznesu, gospodarki

językowe

przestrzennej, nieruchomości, stosunków

oraz w zakresie

międzynarodowych, bezpieczeństwa

przedsiębiorczości.

JĘZYK ANGIELSKI
WOS
HISTORIA

narodowego, socjologii.
Dla przyszłych studentów: biotechnologii,

NASZE ATUTY:

- na co dzień pracujemy w Office 365
- co roku organizujemy biwaki integracyjne oraz reintegracyjne
- od lat jesteśmy w rankingach: Szkoła Kompetencji Przyszłości, Perspektywy, Newsweek
- mamy szkolny radiowęzeł, a podczas przerw czas umila nam ulubiona muzyka
- aktywnie działamy w mediach społecznościowych
- bezpłatny parking dla uczniów
Nie ograniczaj swoich ambicji!
Spełniaj cele i marzenia!
Dokonaj dobrego wyboru!
Zapoznaj się z naszą ofertą na rok szkolny 2022/2023

I D
o profilu
biomedycznym
z biotechnologią

mikrobiologii, analityki
medycznej, bioinżynierii molekularnej,

Językowe i przyrodnicze

biomechaniki inżynierskiej, elektroniki

oraz w zakresie

medycznej i tekstroniki, zdrowia

technologii i inżynierii.

JĘZYK ANGIELSKI
BIOLOGIA
MATEMATYKA

publicznego, kierunków leśniczych,
kryminologii.
Dla przyszłych studentów: turystyki,

I E

ekonomii, socjologii, politologii,

Społeczne, obywatelskie

o profilu biznesowym

zarządzania, finansów, stosunków

oraz w zakresie

z zarządzaniem

międzynarodowych, nieruchomości,

przedsiębiorczości

ludźmi

gospodarki przestrzennej, geodezji
i wielu innych.

i językowe.

WOS
GEOGRAFIA
JĘZYK ANGIELSKI

