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im .Walerego Wróblewskiego

Co jeszcze oferuje Ci 
II LO?

Oferta edukacyjna dla 
absolwentów gimnazjów

Samorząd uczniowski & działalność 
społeczna
Uczniowie II LO chętnie angażują się w szeroko 
rozumianą działalność społeczną. Aktywnie 
współpracujemy z Młodzieżowym Sejmikiem 
Województwa Śląskiego i Młodzieżową Radą 
Miasta Gliwice. Uczestniczymy w licznych 
konferencjach, debatach i eventach 
społecznych. Rozwijamy życie kulturalne w 
naszej szkole poprzez organizację koncertów, 
festiwali i dni tematycznych. W ramach 
Szkolnego Klubu Wolontariatu wspieramy wiele 
akcji charytatywnych, m. in. Szlachetną Paczkę.

Wymiany i wycieczki międzynarodowe
Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w 
szeregu wymian międzynarodowych: ze 
Słoweńcami, Holendrami czy Amerykanami. 
Regularnie odbywają się wycieczki zagraniczne, 
m. in. do Londynu, Paryża, Brukseli czy Wiednia. 
Uczniowie II LO uczestniczą także w takich 
wydarzeniach jak Euroweek czy MUN.

Sport
Nasza szkoła dysponuje nowoczesnym 
kompleksem boisk i siłownią. Uczniowie 
uczestniczą i osiągają sukcesy w wielu 
zawodach sportowych na szczeblu regionalnym 
i ogólnokrajowym.



Dwie klasy "biol-chem"

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych 
możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów, 
zafascynowanych szeroko pojętą kulturą, 
literaturą, historią, filozofią, psychologią, 
socjologią, mediami. To profil dla tych, którzy 
chcą kontynuować naukę na kierunkach 
uniwersyteckich (filologia, prawo, socjologia, 
nauka o społeczeństwie, dziennikarstwo, 
psychologia, historia sztuki, socjologia, itp.). 
Profil klasy jest odpowiedni także dla osób 
planujących studiowanie filmoznawstwa, 
produkcji filmowej, starających się o przyjęcie na 
wydział aktorski, reżyserski, operatorski szkół 
teatralnych i filmowych. Ofertę uzupełniają 
zajęcia z retoryki, czyli nabywania umiejętności 
autoprezentacji, prowadzenia debaty, wystąpień 
publicznych, gry scenicznej i tworzenia 
wypowiedzi artystycznej oraz ćwiczeń emisji 
głosu, dykcji.
 
Będąc na tym profilu, możesz uczestniczyć w 
wielu ciekawych zajęciach. Oto niektóre z nich:
zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z 
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, zajęcia warsztatowe w ramach 
współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej 
w Katowicach, Kołem Naukowym Prawa 
Międzynarodowego Publicznego i Prawa 
Europejskiego "Ius Gentium”, wyjazdy na 
warsztaty w ramach współpracy z Centralnym 
Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi oraz 
Centrum Technologii Audiowizualnych – Studio 
Filmowe we Wrocławiu, a także na warsztaty z 
krytyki filmowej podczas Bytom Film Festiwal oraz 
udział w Dniach Otwartych ASP Katowice.
 
Uczniowie klasy humanistycznej uczestniczą i 
osiągają sukcesy w olimpiadach: Medialnej, 
Wiedzy o Prawie, Języka Łacińskiego, Literatury i 
Języka Polskiego.

Klasa humanistyczna

Oferta skierowana jest do osób, które 
swoją przyszłość wiążą z kierunkami 
politechnicznymi i ekonomicznymi oraz 
przedmiotami ścisłymi rozwijanymi w 
ramach kształcenia uniwersyteckiego. 
Wyborem mogą być kierunki, takie jak : 
inżynieria, mechanika i budowa
maszyn, automatyka, elektrotechnika, 
logistyka, geologia, zarządzanie, 
geodezja, ekonomia. 
 
To profil dla tych, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę i umiejętności o myślenie i 
działanie techniczne, a także poznawać 
nowoczesne technologie.
 
Ofertę uzupełniają zajęcia laboratoryjne 
prowadzone w ramach współpracy na 
Wydziale Matematyki Stosowanej 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach., zajęcia 
warsztatowe oraz wykłady prowadzone 
na Wydziale Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach z 
zakresu rozpoznawania skał i minerałów, 
skamieniałości, czyli śladów dawnego 
życia, GIS w życiu codziennym. 
 
Odbywają się również zajęcia terenowe w 
ramach wycieczek przedmiotowych: 
zjawiska kresowe Wyżyny Krakowsko- 
Częstochowskiej, do Planetarium
Śląskiego w Chorzowie czy do geoparku 
Góra Św. Anny.

Klasa "mat-geo"

język polski | język angielski | historia

nauka o społeczeństwie | przyroda 
elementy filmoznawstwa 

Oferta skierowana jest do osób, które chcą 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych i ścisłych, szczególnie 
zainteresowanych wiedzą medyczną, planujących 
studia na wszystkich kierunkach uczelni 
medycznych, przyrodniczych oraz na kierunkach 
pokrewnych. To profil dla tych, którzy chcą 
zdobywać praktyczne umiejętności prowadzenia 
obserwacji, doświadczeń i badań, dający możliwość 
pogłębiania wiedzy i umiejętności na zajęciach 
laboratoryjnych z biologii i  chemii prowadzonych w 
nowocześnie i profesjonalnie urządzonych 
pracowniach szkolnych. W trakcie zajęć 
terenowych, prezentacji, warsztatów i wykładów 
prowadzonych przez pracowników naukowych 
śląskich uczelni oraz zajęć
laboratoryjnych na wydziale Matematyki 
Stosowanej Politechniki Śląskiej. 
 
Ofertę uzupełniają zajęcia terenowe i laboratoryjne 
prowadzone w ramach współpracy ze Śląskim 
Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, z Pałacem 
Młodzieży w Katowicach, także zajęcia w 
przyszpitalnej Katedrze Histopatologii w Zabrzu, 
zajęcia prosektoryjne z zakresu anatomii człowieka 
w Katedrze Anatomii Człowieka w Zabrzu oraz na 
Uniwersytecie Licealisty (program jest kierowany 
do kandydatów uczelni medycznych). W ramach 
współpracy z Centrum Onkologii (Instytut 
im. M. Skłodowskiej – Curie – oddział w Gliwicach) 
prowadzone są zajęcia na terenie zakładu. 
Cyklicznie prowadzone są wykłady przez naszych 
Absolwentów - lekarzy bądź jeszcze studentów - z 
zakresu profilaktyki
zdrowia, współczesnych terapii, urazów, itp. 
Współpracujemy także z kadrą naukową
Centrum Techniki Eksperymentu w Małej Skali 
z Torunia, w ramach programu: Chemia
w Małej Skali.

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające
podstawy języka łacińskiego | fizyka doświadczalna
historia i społeczeństwo

biologia | chemia | matematyka

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty rozszerzone

matematyka | geografia | język angielski

ekonomia w praktyce | nauka o społeczeństwie 
historia i społeczeństwo

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające


