NASZE ATUTY
► TELEWIZJA SZKOLNA ‘2LO TV’
Jako jedyna szkoła w mieście
rozwija dziennikarskie pasje
uczniów, reżyserską kreatywność
i umiejętność pracy z kamerą.
► SZKOLNE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO
Przygotowuje uczniów do samozatrudnienia
i zakładania własnego przedsiębiorstwa poprzez
zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy
z zakresu prowadzenia własnej firmy.
► OŚRODEK KARIERY
Wspiera uczniów w dokonywaniu wyborów
związanych z dalszą drogą kształcenia, daje
możliwość współorganizowania szkolnych
przedsięwzięć np. Targi Edukacyjne,
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

WIĘCEJ INFORMACJI

www.2lobialystok.pl

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
► II LO - 18.04.2009 w godzinach 10:00—13:00
Spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły w sprawie
klasy lotniczej i architektonicznej - 18.04.2009 godz. 13.00
► AEROKLUB BIAŁOSTOCKI - 25.04.2009 godz. 10.00

► PROJEKTY
“Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi”
Cykl zajęć pozalekcyjnych obejmujących warsztaty artystyczne (muzicalowe) skoordynowane
z warsztatami telewizyjnymi
(operatorskie, dziennikarskie).
“Z wiatrem w żaglach”
Cykl zajęć szkoleniowych
dających możliwość uzyskania
patentu żeglarza.

im. ks. ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ

W BIAŁYMSTOKU

2009/2010
ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTKI Z CAŁEGO
WOJEWÓDZTWA DO UDZIAŁU W TURNIEJU
PIŁKI SIATKOWEJ TRÓJEK - 18.04.2009

JUŻ WKRÓTCE …
► MATURA MIĘDZYNARODOWA
Szkoła jako jedyna w regionie ubiega sie o status
IB World School - szkoły realizującej program
matury międzynarodowej, który jest wiodącym
na świecie programem kształcenia przeduniwersyteckiego.

II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W BIAŁYMSTOKU
15-840 BIAŁYSTOK
ul. Narewska 11
tel.: 0 85 65 11 416
faks: 0 85 65 27 276
e-mail: zso2@um.bialystok.pl

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU
O SZKOLE ...

O PROFILACH KSZTAŁCENIA …

►Święto Szkoły: 22 listopada obchodzimy

PROFILE

uroczyście rocznicę przywrócenia szkole
imienia. Imprezy towarzyszące to nadanie
honorowego wyróżnienia “Perła Księżnej”,
konkursy artystyczne, rozgrywki sportowe…
Wybory
Sapieżanki i Sapiehy
II LO

►POLITECHNICZNY:

matematyka, fizyka, informatyka
(j. angielski oraz do wyboru j. rosyjski)
►LOTNICZY:

matematyka, geografia, fizyka
(j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki
lub j. rosyjski)
►ARCHITEKTONICZNY:

►Wykwalifikowana kadra pedagogiczna:
doskonale przygotowuje uczniów do egzaminu
maturalnego (MATURA 2007 - j.polski (R),
matematyka (R i P), fizyka (R) - I miejsce
w Białymstoku);
►Zaplecze naukowe: wyremontowane,
zaopatrzone w sprzęt multimedialny i pomoce
d yd a kt yc z n e ( t a b l i c a i n t e r a kt ywn a )
klasopracownie, klimatyz owana sala
konferencyjna, 3 nowoczesne pracownie
komputerowe - czynią nauczanie jeszcze
bardziej efektywnym;
►Koła zainteresowań: uczniowie rozwijają
swoje pasje i talenty w różnych formach zajęć
pozalekcyjnych np. chór Agrafon, koło
dziennikarskie, psychologiczne, dyskusyjne,
muzyczno-teatralne, fizyczne, ekoklub…
Szkoła realizuje “Program wspierania uzdolnień
i rozwijania zainteresowań”
►Sukcesy w konkursach i olimpiadach
zapewniły szkole w rankingu “Perspektyw”
III miejsce wśród publicznych białostockich
szkół ponadgimnazjalnych.
►Sport: W roku szkolnym 2006/07
otrzymaliśmy tytuł najbardziej usportowionej
szkoły województwa podlaskiego.

matematyka, informatyka, WOS , WOK
(j. angielski oraz wyboru j. niemiecki lub
j. francuski)
►BIOLOGICZNO-CHEMICZNY:

biologia, chemia,
(j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki
lub j. francuski; po uzgodnieniu j. łaciński)
►MEDYCZNY:

biologia, chemia, fizyka
(j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki
lub j. rosyjski; po uzgodnieniu j. łaciński)
►MENEDŻERSKI:

matematyka, geografia
(j. angielski oraz j. niemiecki)
►PRAWNICZY:

historia, WOS
(j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki
lub j. rosyjski)
►PSYCHOLOGICZNY:

biologia, WOS
( j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki
lub j. francuski)

O INNOWACJACH …
PROGRAM DSD II
Jest najwyższą formą egzaminu
z języka niemieckiego
poza granicami Niemiec
► dyplom DSD II zwalnia z egzaminu z tego
języka na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.

PROJEKTY COMENIUSA
► W tym roku szkoła złożyła dwa projekty
Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”
z partnerami z Niemiec i Austrii oraz Norwegii,
Belgii i Bułgarii.

INNOWACYJNE PROFILE
► Lotniczy
Absolwent tej klasy zdobywa licencję pilota
szybowcowego, może kontynuować edukację na
kierunkach lotnictwa
cywilnego i wojskowego.
► Architektoniczny
Zajęcia pozalekcyjne z
rysunku i projektowania
prowadzone przez
wykładowców PB
przygotowujące do
egzaminu wstępnego na
wydziały architektury.
► Psychologiczny
Pozalekcyjne warsztaty psychologiczne oraz
zajęcia teoretyczne z zakresu psychologii ogólnej.
► Prawniczy
Zajęcia dodatkowe obejmujące zagadnienia
z różnych dziedzin prawa.

