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2lo w Starogardzie Gdańskim

SFERA DYDAKTYCZNA:

► Zapewniamy wysoką skuteczność nauczania : w ostatnich latach wszyscy uczniowie zdali maturę.

► Będziesz korzystać z bogatej bazy dydaktycznej dostosowanej również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

► Nasi uczniowie otrzymują stypendia.

► Uczyć będą Cię profesjonalni i przyjaźni nauczyciele, między innymi nauczyciele z tytułem „Nauczyciel na medal”.

► Podczas zdalnego nauczania korzystamy z platformy GSuite

II LO – STRATEGIA TWOJEGO ROZWOJU:

→ Nasza szkoła posiada tytuł „Szkoły odkrywców talentów”, certyfikat „Wiarygodna szkoła”, braliśmy udział w programie „Szkoła kompetencji 

       przyszłości”, uzyskaliśmy „Brązową Tarczę” Perspektywy 2021

→ Będąc uczniem II LO zanim wybierzesz dalszy poziom kształcenia będziesz mógł nawiązać kontakty z uczelniami wyższymi takimi jak Politechnika

      Gdańska, Uniwersytet Gdański, USWPS, Gdański Uniwersytet Medyczny, a także instytucjami jak: Centrum Herdera, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w

      Gdańsku, czy IPN.

→ Możesz wybrać działanie w aktywnym Samorządzie Uczniowskim i Kole Wolontariatu, kołach zainteresowań

→ Będziesz mógł uczestniczyć w ciekawych projektach edukacyjnych, regionalnych i ekologicznych. Bierzemy udział we współpracy z fundacją 

    „Inspirujące przykłady” w  warsztatach w innowacyjnych trójmiejskich przedsiębiorstwach z takich branż jak IT, transport, rozwój biznesu, produkcja dla 

       branż motoryzacyjnych, biotechnologia.

→ Twój rozwój osobisty i ukierunkowanie zawodowe zapewnią wykłady i warsztaty naukowe, udział w festiwalach nauki, festynach astronomicznych,

       wizyty w placówkach pedagogicznych i opiekuńczo – wychowawczych (przedszkola, domy dziecka).

→ Będziesz mógł uczestniczyć w spektaklach teatralnych, wyjściach do kina, nocach filmowych, wycieczkach krajowych i zagranicznych.

→ U nas dokonasz wyboru ścieżki kariery zawodowej dzięki licznym spotkaniom z przedstawicielami różnych profesji: muzykami, animatorami kultury, 

       aktorami, podróżnikami, psychologami i innymi zapraszanymi do szkoły gośćmi.

SZKOŁA SUKCESU

       Od wielu lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Średnich Województwa Pomorskiego (ranking uwzględnia 

      ponad 300 szkół), a kilkakrotnie zdobywaliśmy pierwsze miejsce.

       Zdobyliśmy I miejsce w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego „Szkoła na medal”.

       Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach.

       Realizujemy projekty dla społeczności miasta i powiatu z cyklu „Pieśnią o historii”, „Wigilia na Kociewiu”.

I Ty możesz odnosić sukcesy w różnych dziedzinach będąc uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej 

w Starogardzie Gdańskim
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biologiczno - chemiczna

www.2lo.stg.pl

facebook.com/2liceum.stg
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matematyczno - 

przyrodnicza

skora@zipnet.com.pl 

58 56-230-91 

Wybierz II LO!

Stwarzamy warunki dla Twojego wszechstronnego rozwoju, 

a nauce będzie towarzyszyć przyjazna atmosfera. 

Dołącz do nas! Postaw na swój rozwój!

2lostarogardgdanski

* Drugi język obcy do wyboru spośród: j. hiszpański,  j.niemiecki, j. rosyjski, jeśli w ramach klasy zbierze się 16 osób.


