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INFORMATOR 
ROK SZKOLNY 2017/2018

Najbliższe trzy lata    

możesz spędzić                 

w przyjaznej szkole,         

która spełni Twoje 

oczekiwania. 

      Zapraszam
          Dariusz
            Bossowski

Więcej informacji
www.zso2bialystok.pl

Zapraszamy Rodziców i Gimnazjalistów                   

na Dzień Otwarty Szkoły                                        

22 marca 2017 r. (środa)                                           

w godzinach 16.00 - 19.00.

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły   

dla uczniów i rodziców - nabór do programu Deutsches 

Sprachdiplom (kurs języka niemieckiego) kończącego się 

uzyskaniem niemieckiego dyplomu językowego   

na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego – 22 marca 2017 r. (środa)

o godz. 18.00 w sali 242.

Spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły   

dla uczniów zainteresowanych nauką w  oddziale 

międzynarodowym i ich rodziców odbędzie się                                            

22 marca 2017 r. (środa)                                                   

o godzinie 18.00 w sali nr 133.

II Liceum Ogólnokształcące

im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

ul. Narewska 11   15-840 Białystok

tel.: 85 6511 416

PROGRAMY I WYRÓŻNIENIA

Oferujemy

Uczniowie II LO mogą rozwijać swoje pasje aż w ponad 140 

kołach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe w ramach Kół 

Olimpijskich z matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii 

j. polskiego, j. angielskiego, historii i nauk społecznych 

prowadzą nauczyciele i pracownicy uczelni wyższych.

Zajęcia architektoniczne przygotowują do egzaminu 

wstępnego na architekturę i uczelnie artystyczne.

Chór Szkolny, Koło Musicalowe, Koło Filmowe, Teatr Amatorski 

„Oksymoron” stwarzają możliwość rozwijania talentów 

artystycznych.

2 LO TV - telewizja szkolna, która pozwala uczniom rozwijać 

dziennikarskie pasje, reżyserską kreatywność i umiejętność 

pracy z kamerą.

Kursy językowe: chiński, hiszpański, włoski - dają uczniom 

możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy, poznania 

kultury danego kraju, a przede wszystkim posługiwania się 

językiem obcym w codziennych sytuacjach.

Koło szachowe kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego  

i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną.

Taniec towarzyski jest wspaniałą formą sportu, rozrywki  

oraz pracy nad sobą.

Sekcje sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis 

stołowy, futsal, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, łyżwiarstwo 

szybkie, aerobik rekreacyjny, karate, pływanie, badminton, 

zajęcia sportowe - bilard sportowy i piłkarzyki.

Gazetka szkolna „WiFi – wyobraźnia, intelekt, fantazja i …” 

wydawana jako miesięcznik, jest dla uczniów źródłem 

najnowszych informacji o szkole.

„The IB Times” - gazetka redagowana przez i dla uczniów 

oddziału międzynarodowego.

Klub Szkolny wyposażony m. in. w profesjonalny stół do 

bilarda, grę w piłkarzyki. Klub to miejsce, gdzie uczniowie mogą 

spędzać czas wolny.

Księgozbiór biblioteki szkolnej dostępny on-line. 

Szafki na podręczniki dla każdego ucznia.

Bezpłatny dostęp do elektronicznego dziennika Librus i WiFi



GIMNAZJALISTO ! 

ZAPRASZAMY CIĘ DO NAS !

Jesteśmy szkołą z bogatą tradycją.    

Korzenie II Liceum im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 

wywodzą się z założonego w 1919 r. Gimnazjum Żeńskiego   

im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Jesteśmy szkołą sukcesu! Zaangażowanie nauczycieli i uczniów, 

wysokie wyniki maturalne i wysoka efektywność sprawiają, że 

mamy najwyższy wskaźnik EWD w woj. podlaskim.

Osiągamy sukcesy w rankingach. Co roku jesteśmy wśród 

najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych 

w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 

„Perspektywy”. Od lat jesteśmy na podium w rankingu 

maturalnym. W tym roku otrzymaliśmy ponownie wyróżnienie i 

tytuł „Złotej Szkoły 2017".  

Oferujemy wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego 

przy wyborze kierunku studiów odpowiadającym predyspozycjom    

i zainteresowaniom uczniów.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi w całej Polsce. 

Uczniowie II LO uczestniczą w życiu naukowym zaprzyjaźnionych 

uczelni: warsztatach, wykładach, seminariach, wyjazdach 

naukowych.

W ramach współpracy ze szkołą we Frankfurcie nad Menem 

organizujemy wymiany uczniowskie.

Mamy nowoczesne zaplecze naukowe: nowoczesne 

laboratorium chemiczne, biologiczne i fizyczne, część 

klimatyzowanych sal lekcyjnych, wszystkie sale lekcyjne 

wyposażone są w projektory multimedialne, komputery, pomoce 

dydaktyczne.

Jako jedyni w regionie realizujemy:

 program DSD Deutsches Sprachdiplom i przygotowujemy 

uczniów do uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego   

na poziomie C1; jako jedyna szkoła w województwie podlaskim 

jesteśmy centrum egzaminacyjnym DSD

 prestiżowy program Matury Międzynarodowej IB Diploma 

Programme ceniony przez najlepsze światowe uniwersytety   

i z dniem 6 grudnia 2012 r. uzyskaliśmy status szkoły IB WORLD 

SCHOOL Nr 006159

 innowacje pedagogiczne: podstawy prawa, warsztaty  

dziennikarskie, łacina w medycynie, astronomia,   

historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny, edukacja 

ekonomiczna

matematyka, fizyka, j. angielski 

(do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski)

Zajęcia dodatkowe: programowanie lub grafika komputerowa, 

zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki UwB, podstawy astronomii, 

język angielski dla inżynierów.

Klasa objęta patronatem Politechniki Białostockiej                    

i Uniwersytetu w Białymstoku.

    

język angielski: poziom dwujęzyczny,   

biologia, chemia i do wyboru matematyka lub fizyka,                    

(do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski)

Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie, język angielski w 

medycynie.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego i 

Uniwersytetu w Białymstoku.

matematyka, fizyka i do wyboru informatyka lub chemia,              

j. angielski (do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski)

Zajęcia dodatkowe: zajęcia architektoniczne,   

podstawy astronomii, język angielski dla inżynierów. 

Klasa objęta patronatem Politechniki Białostockiej i 

Uniwersytetu w Białymstoku.

biologia, chemia, j. angielski (do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski,   

j. francuski)

Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie, język angielski w 

medycynie.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego                

w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku.

BIOLOGICZNO-CHEMICZNY (D)

POLITECHNICZNO - INŻYNIERSKI (C)

MEDYCZNY (B) KLASA DWUJĘZYCZNA

POLITECHNICZNY (A) 

Profile klas

biologia, chemia i do wyboru matematyka lub fizyka,                    

j. angielski (do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski)

Zajęcia dodatkowe: łacina w medycynie, język angielski w 

medycynie.

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Medycznego i 

Uniwersytetu w Białymstoku.

matematyka, geografia, j. angielski                                                 

(do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski)
Zajęcia dodatkowe:  ekonomia, j. angielski w biznesie,  

historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny.

Klasa objęta honorowym patronatem Ministra Spraw 

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski, Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku. 

j. polski, historia, wos                                               

(do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski)

Zajęcia dodatkowe: podstawy prawa lub warsztaty 

dziennikarskie, historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny.       

Klasa objęta honorowym patronatem Ministra Spraw 

Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski i Uniwersytetu    

w Białymstoku.

 

Klasa przygotowująca do realizacji programu matury 

międzynarodowej.

Od klasy drugiej uczeń wybiera przedmioty, które będzie zdawał 

na maturze. Język angielski jest językiem wykładowym dla 

wszystkich przedmiotów z wyjątkiem języka polskiego i języka 

obcego.

PRAWNICZO-HUMANISTYCZNY (G)

MENADŻERSKI (F)

MEDYCZNY (E)

MIĘDZYNARODOWY (H)
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