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klasa 1A

HUMANISTYCZNOPSYCHOLOGICZNA
z programami autorskimi:
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język polski
biologia

JĘZYKI OBCE
angielski
niemiecki lub hiszpański

podstawy psychologii
komunikacja społeczna

klasa 1A
HUMANISTYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

co zyskujesz?
o udział w warsztatach psychologicznych w ramach Strefy
Młodzieży prowadzonych przez pracowników naukowych
Uniwersytetu SWPS
o realizację rozszerzonego programu z biologii i języka
polskiego
o udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie
organizowanych w szkole i poza szkołą oraz w działaniach
profilaktycznych i promujących zdrowie
o Szkolne Koło Filmowe i udział w projekcie „Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej”

PARTNERZY:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH | WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

klasa 1B

HUMANISTYCZNOJĘZYKOWA
dwie
klasy

z programem autorskim:

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język polski
język angielski
historia

JĘZYKI OBCE
angielski
niemiecki lub hiszpański

język angielski
w turystyce i biznesie

klasa 1B

co zyskujesz?

HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

o udział w szkolnych i pozaszkolnych wydarzeniach, w których będziesz
rozmawiał w kilku językach obcych
o rozwijanie zainteresowań związanych z podróżowaniem
o realizowanie artystycznych pasji poprzez udział w atrakcyjnych
konkursach, m.in. galeria prac „dwójkART”
o udział w Szkolnym Kole Ambasadorów Parlamentu Europejskiego EPAS
o udział w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej
o kształtowanie umiejętności w 3 językach obcych, przygotowania do
konkursów i olimpiad językowych oraz udział w wewnętrznych
projektach, np.: Dzień Języków Obcych, projekt "Kuchnie Świata",
"Konkurs na Najpiękniejszy Wiersz w Języku Angielskim", konkurs
"Ikony anglojęzycznego świata", „Najlepsze opowiadanie w języku
angielskim”, konkurs tłumaczeniowy „Translation Geek”, "Konkurs
Pięknego Czytania w Języku Niemieckim", Scrabble Tournament,

PARTNERZY:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

klasa 1C

MEDYCZNA
z programami autorskimi:
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
biologia
chemia

JĘZYKI OBCE
angielski
niemiecki lub hiszpański

laboratorium
chemiczno-biologiczne

język angielski
w medycynie

klasa 1C
MEDYCZNA

co zyskujesz?
o lekcje biologii i chemii w grupach
o zajęcia laboratoryjne z anatomii zwierząt
o warsztaty biologiczne na Wydziale Nauk Biologicznych na
Uniwersytecie Wrocławskim
o laboratorium z chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego
o projekt "Ciekawa Biochemia", "Licealiści liczą" w Kompleksie
Edukacyjno-Badawczym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu
Wrocławskiego (uczniowie biorą udział w wykładach i zajęciach
laboratoryjnych)
o przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych (Olimpiada
Biologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o
Żywieniu i Żywności, Olimpiada Chemiczna)
o projekty uczniowskie z profilaktyki zdrowia

PARTNERZY:

WYDZ. NAUK BIOLOGICZNYCH |CHEMII | BIOTECHNOLOGII

klasa 1D

POLITECHNICZNA
z programami autorskimi:

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka
fizyka

JĘZYKI OBCE
angielski
niemiecki lub hiszpański

matematyka
dla inżynierów

psychologia biznesu

klasa 1D
POLITECHNICZNA

co zyskujesz?
o lekcje fizyki w grupach
o zajęcia z fizyki i matematyki w ramach współpracy z
Politechniką Wrocławską
o Szkolną Inwestycyjną Grę Giełdową.
o konkursy matematyczne: Mecze Matematyczne,
„Matematyczny NABOJ”, "KOMA"
o szkolną rywalizację o tytuł "Mistrz Logicznego Myślenia" oraz
udział w szkolnych zawodach matematycznych, m.in. autorskie
konkursy: „10x10”, „Jeszcze lepiej liczę lepiej”
o turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły, przygotowanie do
zewnętrznych konkursów w szachach

PARTNERZY:

Jako liceum ogólnokształcące, mamy obowiązek przygotować jak najlepiej do
zdania egzaminu dojrzałości wszystkich, którzy nam zaufali. Powierzyli swój
czas, rozwój, swoje plany, ambicje i marzenia.
I robimy to skutecznie już od ponad 30 lat.
Wyniki zdawalności egzaminów maturalnych, które w II LO od zawsze są wyższe
od wyników powiatowych oraz wojewódzkich, świadczą o tym najlepiej. Jest to
możliwe m.in dzięki kompetentnej i oddanej nauczaniu kadrze pedagogicznej,
świetnej, nowoczesnej bazie dydaktycznej i sportowej, współpracy z uczelniami
wyższymi publicznymi i niepublicznymi Wrocławia, autorskim programom
nauczania w każdej klasie, współpracy międzynarodowej z młodzieżą w Finlandii
i Francji, realizacji wielu własnych projektów dydaktycznych i artystycznych,
wsparciu i zaangażowaniu ze strony rodziców.
Od wielu lat nosimy też tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

W dzisiejszych czasach szkoła musi być miejscem, które nie tylko przygotowuje do
zdawania egzaminów, które stanowią część dłuższej drogi, którą jest życie. Jako
nowoczesna i świadoma swojej roli placówka edukacyjna chcemy Was zaprosić do szkoły,
która przede wszystkim przygotuje Was właśnie do życia. Da narzędzia konieczne do
samodzielnego zdobywania wiedzy. Żebyście kiedyś, w dorosłym życiu, byli gotowi i mieli
odwagę nabywać umiejętności, podejmować studia i uczyć się zawodów, których na razie
może jeszcze nie ma. O których, być może, w chwili obecnej nawet nie śnicie.

II Liceum
Ogólnokształcące
w Oleśnicy
od dłuższego czasu współpracuje z
największymi uczelniami wrocławskimi.
Nasi uczniowie, już od pierwszej klasy,
mają możliwość uczestnictwa w
warsztatach i wykładach prowadzonych
przez wykładowców akademickich na
terenie uczelni, ale także w murach
naszej szkoły.
W trudnym czasie pandemii korzystamy
z możliwości, jakie daje Internet, biorąc
udział w zajęciach online.

Wydziały: Biotechnologii, Chemii,
Nauk Biologicznych, Nauk Społecznych

dysponujemy nowoczesną
bazą dydaktyczną
obejmującą m. in. laboratorium
biologiczno-chemiczne, salę
informatyczną, wyposażoną w
kilkadziesiąt laptopów, pracownię fizyki,
dysponującą drukarką 3D,
profesjonalnym teleskopem oraz
skomputeryzowanym oprzyrządowaniem
nowoczesnego dydaktyka,
pełnowymiarowy kompleks boisk typu
Orlik oraz bardzo dużą salę
gimnastyczną.
Atutem jest również bliskość terenów
rekreacyjnych i kompleksu sportowego
Atol.

realizujemy programy autorskie oraz
liczne projekty wewnętrzne i zewnętrzne

projekty wewnętrzne, m.in.:
BEANIA, współzawodnictwo w ramach Ligi Klas,
projekt matematyczny 10x10, zajęcia szachowe,
Galeria Sztuki dwójkART, Dzień Języków Obcych,
Kuchnie Świata, projekt holaLO2 w tym dodatkowe
zajęcia z języka hiszpańskiego, Ikony
Anglojęzycznego Świata, Scrabble Tournament,
Szkolne Koło Filmowe, działalność w ramach
wolontariatu, inicjatywy ekologiczne

programy autorskie:
klasa 1a –

klasa 1b –
klasa 1c –
klasa 1d –

podstawy psychologii |
komunikacja społeczna
język angielski w turystyce
i biznesie |
laboratorium chemiczno-biologiczne |
język angielski w medycynie
matematyka dla inżynierów |
psychologia biznesu

inicjatywy zewnętrzne, m.in.:
Europejskie projekt programu ERASMUS+ (w tym
współpraca ze szkołami w Finlandii i Francji), udział w
programie Szkół-Ambasadorów Parlamentu
Europejskiego EPAS, udział w Meczach Matematycznych,
Szkolna Inwestycyjna Gra Giełdowa, Licealiści Liczą,
Ciekawa Biochemia, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

film promocyjny 2022

O naszej szkole można opowiadać długo. Jednak łatwiej po prostu do niej
zaprosić.
Co roku uczniowie Dwójki wspólnie ze swoimi nauczycielami oraz
absolwentami poświęcają kilka dni na przygotowanie i nakręcenie filmu
przedstawiającego II LO.
Taka kooperacja to doskonały przykład współpracy, zaangażowania,
pomysłowości otwartości i wspaniałej atmosfery, która wyróżnia naszą
szkołę. Zobaczcie sami…

nauczyciele Dwójki
zachęcają: „Dołącz do nas!”
dla zainteresowanych: film promocyjny 2021

zapraszamy serdecznie

na DRZWI OTWARTE

22 kwietnia 2022

więcej informacji na:

