
I ty możesz zaistnieć! Chcesz się przekonać? Dołącz do nas! 
 

Liczba planowanych oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 –  5 oddziałów po 30 miejsc. 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie to szkoła inna  

od wszystkich! Jej tradycją są zajęcia międzyoddziałowe oparte na systemie indywidualnego 

profilowania nauki. Od drugiej klasy  każdy uczeń wybiera indywidualnie przedmioty, które 

chce rozszerzać i realizuje je w grupach międzyoddziałowych.  Umożliwia to dostosowanie  

systemu do potrzeb maturzystów. Uczniowie mający predyspozycje w określonych 

kierunkach, mogą realizować się w ramach programu wspierania uzdolnień. Taki system 

pozwala im również na rozwijanie swoich talentów.   

 

Mocną stroną naszej szkoły są też języki obce –duża ilość godzin przeznaczonych 

na ich rozszerzanie procentuje świetnymi wynikami maturalnymi. Ciekawą formą 

doskonalenia znajomości języków jest coroczna  międzynarodowa wymiana młodzieży oraz 

językowe obozy naukowe. 

Dbamy także o rozwój talentów artystycznych, uzdolnieni uczniowie  mogą swoje 

umiejętności  prezentować  na corocznych Przeglądach Twórczości Artystycznej Uczniów 

II LO. Zachęcamy do reprezentowania naszej szkoły w wielu dziedzinach, zarówno na polu 

naukowym jak i sportowym, a także kulturalnym. Kabaret, teatr, atrakcyjne  wycieczki 

szkolne, zajęcia pozalekcyjne, SKS-y to tylko niektóre przedsięwzięcia, które służą edukacji 

i pogłębianiu pasji. 

Szkoła posiada  obserwatorium astronomiczne – jedno z niewielu 

 w Polsce funkcjonujące w szkole ponadgimnazjalnej, w którym realizuje się programy 

edukacyjno-badawcze. Atrakcją są „nocki astronomiczne’, a nawet możliwość 

obserwowania nieba przez teleskop w Arizonie!     Szkoła  współpracuje z uczelniami 

wyższymi,  stowarzyszeniami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizuje 

corocznie obozy naukowe dla uczniów oraz spotkania z fachowcami z różnych dziedzin 

nauki.    

Niewątpliwą zaletą naszego liceum jest  przyjazny klimat, jaki stwarzają nauczyciele 

oraz Samorząd Uczniowski. Święto Dyni, Otrzęsiny, Walentynki, Andrzejki pełne wróżb 

i magii – to tylko niektóre barwne imprezy połączone z działalnością charytatywną.  

 

II LO w Głogowie to szkoła wielu możliwości. Doceniamy każde osiągnięcie ucznia, 

by pomóc budować poczucie własnej wartości. Doświadczona kadra pedagogiczna, 

przestrzenne i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, bardzo wysokie wyniki 

egzaminu dojrzałości oraz absolwenci, kontynuujący naukę na studiach wyższych,   

to niezaprzeczalne atuty szkoły. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy dostają się 

na studia na renomowane uczelnie. 

 

Gimnazjalisto! Stoisz przed bardzo ważną i trudną decyzją – wyborem szkoły 

ponadgimnazjalnej. Zanim uczynisz ten  istotny krok – pamiętaj, dobrze jest być uczniem 

szkoły, która zapewni Ci twórczy rozwój i opanowanie umiejętności, niezbędnych  

do kontynuowania nauki w szkołach wyższych oraz w dorosłym życiu. Niewątpliwie takie 

możliwości stwarza nasze liceum. Czekamy na Ciebie. Twój sukces jest naszym celem.  

 

 

Więcej informacji na www.lo2.pl        e-mail: 2loglo@wp.pl 

http://www.lo2.pl/
mailto:2loglo@wp.pl

