
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie  

prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do: 

 trzyletniego liceum - 3 oddziały po 30 miejsc  

/klasa e, f, g - absolwenci oddziałów gimnazjalnych/ 

 czteroletniego liceum – 4 oddziały po 30 miejsc  

/klasa a, b, c, d - absolwenci szkół podstawowych/ 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie szczyci się rokrocznie wysokimi 

maturalnymi wskaźnikami i godnymi pochwały indywidualnymi osiągnięciami uzyskiwanymi przez 

abiturientów. Naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 cechuje oryginalność oraz zrozumienie potrzeb 

i wymagań przyszłych licealistów nastawionych na sukces. Kandydaci mają niepowtarzalną szansę 

zaprojektowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego poprzez stworzenie indywidualnego profilu 

edukacyjnego, dokonując wyboru: 

 oddziału z wybranymi językami obcymi, w tym jeden realizowany w zakresie rozszerzonym 

-pierwszy język obcy: język angielski lub język niemiecki, 

-drugi język obcy: język francuski, język rosyjski, język niemiecki lub język angielski; 

 optymalnego zestawu przedmiotów rozszerzonych realizowanych w grupach międzyoddziałowych przy 

starannie dobranym materiale , wykraczającym niejednokrotnie poza podstawę programową; 

 dopasowanej do indywidualnych zainteresowań sekcji sportowej, a dla wykazujących zainteresowania 

społeczne jest miejsce w dynamicznie działającym wolontariacie, drużynie DKM-esu oraz SU; 

 zajęć dodatkowych, warsztatów oraz innych form pozalekcyjnej indywidualnej jak również grupowej 

aktywności. 

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

procentuje świetnymi wynikami maturalnymi. Szeroka swoboda przy wyborze przedmiotów rozszerzonych  

i języków obcych zapewnia uczniom komfortowe planowanie swojej edukacji, sprzyja tym samym osiąganiu 

sukcesów. Na uwagę zasługuje fakt, iż dokonany raz wybór nie musi być ostateczny. Dzieje się tak w sytuacji, 

gdy Licealista chce zmienić wskazane pierwotnie rozszerzenia, mając na uwadze lepsze dostosowanie tego co 

się uczy w szkole, do potrzeb wymarzonego kierunku studiów. 

Młodzież ucząca się w II LO może ponadto uczestniczyć w zagranicznych obozach językowych i wyjazdach 

edukacyjnych prowadzonych na uczelniach wyższych, a także w wielu projektach i przedsięwzięciach 

podejmowanych przez Liceum. Szkoła posiada  obserwatorium astronomiczne, w którym realizuje się 

programy edukacyjno-badawcze. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie ma już trzydziestoletnie  doświadczenie  

w przygotowanie licealistów do matury. Zajęcia z uczniami prowadzą pozytywnie zmotywowani nauczyciele  

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, które przekładają się na jakość i atrakcyjność realizowanych przez nich 

zajęć. Nasze osiągnięcia zostały potwierdzone również zaszczytnym miejscem Szkoły wśród najlepszych liceów 

w Polsce (uzyskaliśmy tytuł Brązowej Szkoły 2019 – miesięcznika „Perspektywy”). Tym samym sukces na 

maturze i podjęcie studiów, na wymarzonym kierunku (także na uczelniach zagranicznych) zależy już tylko  

i wyłącznie od systematycznej pracy Licealistów. 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. 

II LO w Głogowie to szkoła wielu możliwości. Dbamy także o rozwój talentów artystycznych, uzdolnieni 

uczniowie reprezentują naszą szkołę w wielu dziedzinach, zarówno na polu naukowym jak i sportowym, a także 

kulturalnym. Doceniamy każde osiągnięcie ucznia, by pomóc Mu budować poczucie własnej wartości.  

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

 

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

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

