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Dlaczego wybrać naszą szkołę ? 

• Profesjonalnie przygotujemy Cię do matury! Nasi uczniowie uzyskują wyniki wyższe od 

średnich krajowych, co pozwala im dostać się na wymarzone studia. 

• Będziesz uczył się w gabinetach wyposażonych w tablice multimedialne z dostępem do In-

ternetu. 

• Odkryjemy Twoje zdolności, oferując udział w wielu konkursach i  olimpiadach. 

• W ramach przygotowań do matury oferujemy Ci udział w warsztatach matematycznych. 

• Informatyków pochłoną zajęcia w Akademii Sieci Komputerowych CISCO Networking Aca-

demy. 

• U nas rozwiniesz swoje pasje teatralne, muzyczne, dziennikarskie, fotograficzne, literackie, 

turystyczne. 

• Tylko u nas namiastka wielkiej sceny – profesjonalna sala teatralna. 

• Będziesz mógł skorzystać z oferty wyjazdów do teatrów, opery, filharmonii. 

• Będziesz miał szansę realizowania swoich pasji społecznych, na przykład będąc wolonta-

riuszem, uczestnicząc w debatach. 

• Będziesz mógł wyszaleć się na boiskach sportowych Orlik, na lodowisku, na strzelnicy, ha-

li sportowej i siłowni. 

• Bezpieczeństwo zapewni Ci system monitoringu, a o Twoje zdrowie zadba szkolna pielę-

gniarka. 

• W rozwiązywaniu Twoich problemów pomoże Ci pedagog szkolny. 

• Wszystkie pomoce szkolne możesz przechować we własnej szafce. 

• Żadna inna szkoła nie zapewni Ci takiego miejsca jak „Forum”. Tu spędzisz przerwy, słu-

chając muzyki.  

• W wybranych strefach zapewnimy Ci dostęp WiFi do Internetu. 

• U nas nigdy nie będziesz głodny, bo mamy w szkole sklepik, barek i doskonałą stołówkę. 

• A ponadto będziesz miał możliwość pracy w Szkolnym Klubie Radioastronomii PZK im. Mi-

kołaja Kopernika SP1KMK. 

O to wszystko zadba profesjonalna, miła kadra nauczycielska i pracownicy szkoły. 

 

A teraz najważniejsze: 

Drogi kandydacie – naukę w naszej szkole rozpoczniesz od poznania 

swoich nowych kolegów na obozie integracyjnym nad morzem! 



Zachodniopomorska  Szkoła Jakości Certyfikat 077  

Tytuł przyznany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za sukcesy 

w tworzeniu szkoły nowoczesnej, przyjaznej i wspierającej, zapewniającej 

wysoką jakość kształcenia i wychowania oraz ciągły rozwój uczniów 

Przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej w roku 2011 tytuł 

Szkoła Odkrywców Talentów świadczy o tym, że przyczyniamy się do 

odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. 

Każdego roku do matury przystępują wszyscy absolwenci klas III. 

Przez ostatnie kilka lat  osiągaliśmy bardzo wysokie wyniki w egzaminach 

maturalnych. 

Średnia procentowa wyników egzaminów maturalnych z poszczególnych 

przedmiotów jest wyższa od średniej krajowej, okręgu  i  województwa za-

chodniopomorskiego. 

Honorowe wyróżnienie LAUR CISOWY 2009 przyznane przez Burmi-

strza Nowogardu za szczególne osiągnięcia oraz zasługi w promowa-

niu Ziemi Nowogardzkiej. 

W ogólnopolskim rankingu 2019 szkół ponadgimnazjalnych gazety 

„Rzeczpospolita”  II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie zajęło 

20 miejsce wśród szkół województwa zachodniopomorskiego. 

W rankingu „Najlepszej szkoły w ciągu 15 lat” II Liceum Ogólnokształcące 

znalazło się w gronie 500 najlepszych szkół w Polsce. Uzyskaliśmy tytuł 

Najlepsze Licea w Polsce Brązowej Szkoły Perspektyw w latach 2013,  

2014, 2015, 2019, 2020. 

Od 2019 roku II Liceum objęte zostało patronatem 

wydziałów Matematyczno  - Fizycznego oraz Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Współpracujemy także ze Szczecińską Akademią 

Sztuki. 

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach popularno-naukowych, zajęciach labo-

ratoryjnych, pokazach lekcyjnych oraz warsztatach tematycznych.  

„AFS (Programy międzykulturowe) uczy jak żyć w zróżnicowanym kulturowo 
świecie. AFS jest międzynarodową organizacją dedykowaną rozpowszech-
nianiu edukacji międzykulturowej.” 
 

W roku 2019 nawiązaliśmy współpracę z AFS Polska  i uzyskaliśmy status 

szkoły partnerskiej.  

W grudniu 2019r. dyrektorzy II  LO w Nowogardzie 

i  Unity Line Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzi-

bą w Szczecinie podpisali porozumienie w sprawie reali-

zacji wspólnego projektu dziennikarskiego o tematyce 

skandynawskiej.  



Profil medialno-prawny 
Wychowawca - mgr Magdalena Motała 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

• Język polski, 

• Historia, 

• Język angielski. 

 

Języki obce nauczane w grupach międzyklasowych na różnych poziomach zaawansowania. 

Rekrutacja: 

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej punktowane w rekrutacji: 

• Język polski, 

• Matematyka, 

• Biologia, 

• Geografia. 

Absolwent: 

Jest przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych 

i artystycznych oraz do czynnego udziału w życiu artystycznym i kulturalnym. 

Oferta dodatkowa: 

Warsztaty dziennikarskie i recytatorskie. Patronat Wydziału Prawa i Administracji  

Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki. Wycieczki regionalno-historyczne i lite-

racko-teatralne. Edukacja teatralna i filmowa we współpracy z aktorami i krytykiem 

filmowym. Działalność dziennikarska we współpracy z Unity Line. 

 

Studia dla Ciebie: 

prawo, filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, socjologia, psychologia, 

pedagogika, politologia, europeistyka, lingwistyka, 

stosunki międzynarodowe, wiedza o teatrze. 



Profil matematyczno-politechniczny 
Wychowawca - mgr Jacek Jackowski 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

• Matematyka, 

• Geografia, 

• Język angielski. 

 

Języki obce nauczane w grupach międzyklasowych na różnych poziomach zaawansowania. 

Rekrutacja: 

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej punktowane w rekrutacji: 

• Język polski, 

• Matematyka, 

• Biologia, 

• Geografia. 

Absolwent: 

Jest przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach nauk ścisłych oraz do prowadze-

nia własnej działalności gospodarczej. 

Oferta dodatkowa: 

Uczestnictwo w Akademia Sieci Komputerowych CISCO Networking Academy. Współpraca 

z Polskim Związkiem Krótkofalowców,  Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Patro-

nat Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Studia dla Ciebie: 

Kierunki politechniczne: 

 informatyka, telekomunikacja, architektura, budownictwo, elektronika, automatyka, 

geodezja, inżynieria środowiska, transport, robotyka. 
 

Kierunki ekonomiczne:  

ekonomia, finanse, zarządzanie, ra-

chunkowość, itp. 



Profil przyrodniczo-medyczny 
Wychowawca - mgr  Izabella Pędziwiatr 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

• Biologia, 

• Chemia, 

• Język angielski.  

Języki obce nauczane w grupach międzyklasowych na różnych poziomach zaawansowania. 

Rekrutacja: 

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej punktowane w rekrutacji: 

• Język polski, 

• Matematyka, 

• Biologia, 

• Geografia. 

Absolwent: 

Jest przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych 

oraz ma przygotowanie do ukończenia kursów ratownictwa medycznego. 

 Oferta dodatkowa: 

Współpraca z Centrum Edukacji Środowiskowej w Małkocinie - Wydział Biologii Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, wycieczki fakultatywne i przyrodniczo-krajoznawcze. 

 

Studia dla Ciebie: 

medycyna, farmacja, stomatologia, inżynieria biomedyczna, ratownictwo medyczne, bio-

technologia, fizykoterapia, anality-

ka medyczna, psychologia, biolo-

gia, chemia, ochrona środowiska, 

technologia żywienia, itp. 



Wyciąg 

Zasady rekrutacji  

do II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie  

rok szkolny  2020/2021  
 

Rekrutacja odbywa się na podstawie punktów, które kandydat otrzymuje za:  

wyniki egzaminu ósmoklasisty:  

języka polskiego 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy, 

matematyki  0,35 pkt. za każdy punkt procentowy,  

języka obcego nowożytnego 
na poziomie podstawowym  0,3 pkt. za każdy punkt procentowy,  

 

oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

język polski, biologia, matematyka, geografia – we wszystkich typach klas:  

celujący   18 pkt. 

bardzo dobry 17 pkt. 

dobry  14 pkt.  

dostateczny  8 pkt. 

dopuszczający 2 pkt.  

 

osiągnięcia uzyskane w olimpiadach, konkursach, zawodach wymienione na świa-

dectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18 pkt.):  

międzynarodowe  4 pkt. 

krajowe 3 pkt. 

wojewódzkie  2 pkt. 

powiatowe 1 pkt. 
 

ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

udokumentowana działalność społeczna 3 pkt. 
 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych stopnia ogólnopolskiego oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, z co najmniej 

jednego przedmiotu, zostają przyjęci w pierwszej kolejności.  

Kandydaci przyjmowani są według największej ilości zdobytych punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 

Pełny regulamin na stronie: lo2nowogard.edu.pl 

 w dziale REKRUTACJA 



II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie 
72-200 Nowogard ul. Bohaterów Warszawy 78 

 

http://www.lo2nowogard.edu.pl 

e-mail: rekrutacja@lo2nowogard.edu.pl 

Telefon 91 39 25 107 

Termin 
  

Od 15 czerwca 

do  

10 lipca 2020 

Składanie drogą elektroniczną następujących dokumentów: 

• podanie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (jako 

dokument pdf lub Word), 

• skan orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-

pedagogicznej (jeżeli uczeń takie posiada); 

• skan zaświadczenia wydanego przez dyrekcję macierzystej 

szkoły potwierdzające działalność społeczną, 

na adres: rekrutacja@lo2nowogard.edu.pl 

lub 

Przesłanie powyższych dokumentów listem poleconym 

(decyduje data wpłynięcia listu do szkoły)  na adres: 

II Liceum Ogólnokształcące. 
ul. Bohaterów Warszawy 78 
72-200 Nowogard 
 

Od 31 lipca  

do 

04 sierpnia 2020 

do godz. 15
00

 

należy złożyć: 

• świadectwo (oryginał lub kopia poświadczona) ukończenia 
szkoły podstawowej; 

• zaświadczenie (oryginał lub kopia poświadczona) o wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty, 

• 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne 

12 sierpnia 2020 

godz. 12
00

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifiko-

wanych do przyjęcia do szkoły 

Do 18 sierpnia 2020 

do godz. 15
00

 

Kandydat przyjęty do szkoły ma obowiązek potwierdzenia wła-

snoręcznym podpisem woli podjęcia nauki w II LO oraz dostar-

czenia oryginałów dokumentów. 

19 sierpnia 2020  

do godz. 14
00

 
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 


