
Misja II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku:

II LO  jest szkołą nowoczesną, opartą na 
wieloletniej tradycji. Filozofia szkoły opiera się na 
przekonaniu, że tworzą ją, współpracując ze sobą, 
nauczyciele, rodzice, uczniowie. Tworzymy dobrą, 
przyjazną atmosferę. Zapewniamy jak najlepsze 
warunki nauki. Doskonalimy się i uczymy od 
s iebie. Wciąż podejmujemy współpracę 
z  uc ze ln iami  wyż s zym i , o rgan i zac jami 
pozarządowymi, instytucjami. Przystępujemy do 
programów, uczestniczymy w szkoleniach, 
warsztatach, wykładach. Bardzo aktywny jest 
w naszej szkole samorząd, który poprzez swoje 
działania propaguje SZKOŁĘ DEMOKRACJI. 

Nasza szkoła  w ramach lekcji wychowania 
fizycznego proponuje lekcje tańca. Organizujemy 
też lekcje teatralne. Doskonały i bardzo bogaty 
jest  sprzęt muzyczny, z którego mogą korzystać 
uczniowie, którzy chcą założyć swój zespół.

              Odkryj II LO – Poznaj Nas. 
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Klasa jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących studia na kierunkach: filologia, lingwistyka, turystyka, 
europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, logistyka. Klasę tę wybiorą też ci, którzy marzą o karierze 
tłumacza, przewodnika, menagera w międzynarodowej korporacji. Ilość  godzin przeznaczona na naukę języków i 
doskonała kadra nauczycielska są gwarancją bardzo dobrego przygotowania uczniów do matury, studiów i 
podjęcia pracy w wielu krajach Europy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, proponujemy oprócz 
języka angielskiego naukę języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego.

Przedmioty rozszerzone: (język angielski; wiedza o społeczeństwie,  język polski)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub historia lub WOS 

Klasa biologiczno – chemiczna jest doskonałym wyborem dla uczniów, którzy pragną rozwijać wiedzę ze świata 
biologii, interesują się eksperymentami chemicznymi i  planują studia na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, 
farmacja, ochrona środowiska, kosmetologia, biotechnologia, fizykoterapia, ratownictwo medyczne, 
pielęgniarstwo, stomatologia.

Oferta obejmuje współpracę z wyższymi uczelniami, uczestnictwo w laboratoriach i wykładach na uniwersytecie 

Przedmioty rozszerzone: (biologia; chemia; język angielski) 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia 

OFERUJEMY NAUKĘ W SZEŚCIU KLASACH PIERWSZYCH:
1A – Profil językowo - społeczny

Przedmioty rozszerzone: (język angielski; wiedza o społeczeństwie,  język polski)

1B – Profil biologiczno - chemiczny 

Przedmioty rozszerzone: (biologia; chemia; język angielski)

1C – Profil psychologiczno - pedagogiczny 

 Przedmioty rozszerzone: (historia; język angielski; język polski)

1D – Profil psychologiczno - pedagogiczny 

 Przedmioty rozszerzone: (geografia; język angielski; język polski)

1E – Profil ogólny z przygotowaniem ratowniczym 

Przedmioty rozszerzone: (język polski;  biologia; geografia)

1F – Profil artystyczny

 Przedmioty rozszerzone: (historia; język polski;)
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Do tej klasy zapraszamy tych, którzy lubią uczyć się języków obcych, interesują się naukami przyrodniczymi , ale 
chcą jeszcze mieć czas na podjęcie decyzji, jakie studia wybiorą po liceum. W tej klasie oferujemy możliwość 
zdobycia przygotowania ratowniczego we współpracy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. 
Zajęcia z przedmiotu uzupełniającego „Ratownictwo” odbywać się będą przez 2 lata nauki i prowadzone będą 
przez wykwalifikowanego nauczyciela – ratownika. 

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, geografia 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub biologia 

Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych ,np.: historia, kulturoznawstwo, europeistyka, 
studia związane  nauką o mediach, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, animacja kultury i inne.

Klasa o tym profilu to dobry wybór dla tych, którzy chcą poszerzać  zainteresowania humanistyczne i rozwijać 

zdolności artystyczne, zgłębiać tajniki teatru, filmu, muzyki.

Przedmioty rozszerzone: historia,  język polski 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub historia lub WOS .

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi, a także 
tajnikami ludzkiej duszy, motywami ludzkiego postępowania, a także nawiązując do tradycji naszej szkoły, 
proponujemy naukę w klasie o profilu psychologiczno – pedagogicznym. To oferta  dla przyszłych pedagogów, 
psychologów, nauczycieli, socjologów, terapeutów, resocjalizatorów a także dla osób planujących w przyszłości 
studiować:  historię, prawo, filozofię, socjologię, politologię, dziennikarstwo. Oferta obejmuje między innymi 
obowiązkowe zajęcia z podstaw psychologii realizowane dzięki objęciu klas patronatem Uniwersytetu SWPS.

Przedmioty rozszerzone: (IC - historia; język angielski; język polski, ID – geografia; język angielski; język polski) 

Przedmioty punktowane:  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub  WOS 

Uwaga - dwie klasy!


