Liceum Ogólnokształcące nr 2
im. Cypriana Kamila Norwida
W roku szkolnym 2020/2021 w szkole przewiduje się rozpoczęcie
nauczania w pięciu klasach pierwszych:
Profil/klasa

Przedmioty
rozszerzone
realizowane w
cyklu kształcenia

Przedmioty
punktowane
przy rekrutacji
ze świadectwa
ukończenia
szkoły podstawowej

Nauczane języki

Klasa o profilu:
Biologiczno – chemicznomatematycznym

1. biologia od kl. I
2. chemia od kl. I
3. matematyka od kl. II

1. j. polski
2. matematyka
3. biologia
4. chemia

Grupa 1. angielski /niemiecki
Grupa 2. angielski /francuski

Klasa o profilu:
lingwistyczno - prawnym

1. j. angielski od kl. I
2. historia od kl. I
3.wiedza o
społeczeństwie od kl. I

1. j. polski
2. matematyka
3. historia
4. j. angielski

Grupa 1.angielski/ niemiecki
Grupa 2. angielski /francuski

Klasa o profilu:
wprowadzenie do psychologii

1. j. angielski od kl. I
2. historia od kl. I
3. biologia od kl. I

1. j. polski
2. matematyka
3. biologia
4. historia

Grupa 1.angielski / niemiecki
Grupa 2. angielski /włoski

Klasa o profilu
turystyczno - językowym

1. j. polski od kl. I
2. j. angielski od kl. I
3. geografia od kl. I

1. j. polski
2. matematyka
3. geografia
4. j. angielski

Grupa 1.angielski / niemiecki
Grupa 2. angielski /rosyjski

Klasa o profilu:
Bezpieczeństwo publiczne (oddział
przygotowania wojskowego)

1. wiedza o
społeczeństwie od kl. I
2. geografia od kl. I
3. matematyka od kl. II

1. j. polski
2. matematyka
3. geografia
4. wiedza o
społeczeństwie

Grupa 1.angielski / niemiecki
Grupa 2. angielski / rosyjski

Liceum Ogólnokształcące nr 2
im. Cypriana Kamila Norwida
Przewidywana liczba miejsc w klasach – 30 osób
Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym poprzez
wybór profilu, do którego te przedmioty zostały przypisane zgodnie ze Statutem szkoły.
 Nauczanie języka obcego może odbywać się w grupie oddziałowej lub grupach
międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zawansowania. Uczniowie przydzielani są
podczas postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do grup zaawansowania na podstawie
wyników testów egzaminów zewnętrznych.
 Kandydaci do klas pierwszych są zobowiązani do kontynuowania jednego języka
nauczanego w szkole podstawowej, tym językiem w naszej szkole jest język angielski.
Nauka drugiego języka wynika z wyboru profilu oraz wyników uzyskanych na koniec nauki
szkolnej na poprzednim poziomie kształcenia.


Szkoła stwarza możliwości nauczania innego języka niż języki przydzielone do klas na
zajęciach pozalekcyjnych.
 Jako drugi język nowożytny szkoła, w zależności od wyboru profilu kształcenia,
wprowadza: język niemiecki, rosyjski, francuski, włoski. Kandydaci mogą także wyrażać
prośbę o przydział do danej grupy językowej. Decyduje postępowanie rekrutacyjne.
Na zajęciach pozalekcyjnych dodatkowo można poszerzać wiedzę z zakresu tych języków
nowożytnych. Prowadzi się także, w ramach tychże zajęć, język hiszpański.
 Podział grup na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych odbywa się na podstawie
odrębnych przepisów.


Liceum Ogólnokształcące nr 2
im. Cypriana Kamila Norwida
OPIS KLAS
Klasa A - klasa o profilu: biologiczno – chemiczno – matematycznym
Przewidywana liczba miejsc w klasie: 30
Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym:
Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

2 g. podstawy
1 g. rozszerzenia

1 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 g. rozszerzenia

chemia

1 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 g. podstawy
1 g. rozszerzenia

1 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 g. rozszerzenia

biologia

1 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

matematyka

3 g. podstawy

4 g. podstawy
3 g. rozszerzenia

3 g podstawy
3 g. rozszerzenia

4 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

Od klasy pierwszej: biologia i chemia realizowane są w zakresie rozszerzonym.
Od klasy drugiej: matematyka realizowana jest w zakresie rozszerzonym.
Minimalna liczba godzin prowadzonych w zakresie rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów wynosi
odpowiednio: w klasie pierwszej 4 godziny, drugiej 5 godzin, trzeciej 7 godzin, czwartej 6 godzin.

Liceum Ogólnokształcące nr 2
im. Cypriana Kamila Norwida
Od klasy pierwszej prowadzone jest doradztwo zawodowe. W cyklu kształcenia przeznacza się 10
godzin, w tym w klasie pierwszej 2 godziny, drugiej 3 godziny, trzeciej 3 trzy godziny, czwartej 2
godziny.
Przydział do grup językowych: język pierwszy - język angielski dla wszystkich uczniów – przydział
do grup uzależniony od wyniku z języka na egzaminie ósmoklasisty, język drugi - po jednej grupie
język niemiecki na podbudowie wiadomości i umiejętności ze szkoły podstawowej lub
język francuski (grupa początkowa). Przewidywana liczba miejsc w grupie - 15 osób.
Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali
język niemiecki na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Do grupy początkowej z językiem
francuskim przyjmowani są przede wszystkim uczniowie deklarujący chęć jego nauki.
Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie o wyższym wskaźniku
uzyskanych punktów w wyniku prowadzonej rekrutacji.
Nauka religii prowadzona jest na podstawie składanych deklaracji przez uczniów, podpisanych
przez rodziców / prawnych opiekunów. Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone jest na
podstawie wniosków składanych przez uczniów.
Uczniowie mogą także na dodatkowych zajęciach uczyć się: języka włoskiego; hiszpańskiego;
rosyjskiego; angielskiego; niemieckiego. Wolę uczestnictwa na dodatkowe zajęcia należy wyrazić
pisemnie podczas rekrutacji.
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im. Cypriana Kamila Norwida
W klasie czwartej prowadzone są fakultety przygotowawcze do matury m. in. z matematyki,
j. polskiego, biologii i chemii.
Klasa biologiczno – chemiczno - matematyczna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, między
innymi na kierunkach: medycznych, przyrodniczych, chemicznych, biotechnologicznych,
psychologicznych i pedagogicznych oraz ratownictwa medycznego i wydziałów politechniki.

Klasa B - klasa lingwistyczno-prawna
Przewidywana liczba miejsc w klasie: 30
Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym:
Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

1 g. podstawa
1 g. rozszerzenie

1 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

3 g. rozszerzenie

2 g. rozszerzenie

WOS

2 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

2 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

2 g. podstawa

historia

2 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

j. angielski

3 g. podstawa
1 g. rozszerzenie

3 g. podstawa
1 g. rozszerzenie

3 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

3 g. podstawa
2 g. rozszerzenie
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W klasie czwartej prowadzone są fakultety przygotowawcze do matury m. in. z matematyki,
j. polskiego, biologii i chemii.
Klasa biologiczno – chemiczno - matematyczna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, między
innymi na kierunkach: medycznych, przyrodniczych, chemicznych, biotechnologicznych,
psychologicznych i pedagogicznych oraz ratownictwa medycznego i wydziałów politechniki.

Klasa B - klasa lingwistyczno-prawna
Przewidywana liczba miejsc w klasie: 30
Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym:
Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

1 g. podstawa
1 g. rozszerzenie

1 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

3 g. rozszerzenie

2 g. rozszerzenie

WOS

2 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

2 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

2 g. podstawa

historia

2 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

j. angielski

3 g. podstawa
1 g. rozszerzenie

3 g. podstawa
1 g. rozszerzenie

3 g. podstawa
2 g. rozszerzenie

3 g. podstawa
2 g. rozszerzenie
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Uczniowie mogą także uczyć się na dodatkowych zajęciach: języka włoskiego; hiszpańskiego;
rosyjskiego; angielskiego; niemieckiego. Wolę uczestnictwa na dodatkowe zajęcia należy wyrazić
pisemnie podczas rekrutacji.
W klasie czwartej proponowany jest przedmiot uzupełniający Wybrane zagadnienia matematyczne
celem lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki.
W klasie czwartej prowadzone są fakultety przygotowawcze do matury m. in. z matematyki,
j. polskiego, WOS-u, historii, j. angielskiego.
Klasa lingwistyczno-prawna przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, między innymi,
na kierunkach: prawa i administracji, humanistycznych i lingwistycznych i innych.

Klasa C - klasa z wprowadzeniem do psychologii.
Przewidywana liczba miejsc w klasie: 30.
Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym:
Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

język
angielski

3 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

3 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

3 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

3 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

historia

2 g. podstawy
1 g. rozszerzenia

2 g. podstawy
1 g. rozszerzenia

2 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

biologia

1 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

1 g. podstawy
2 g. rozszerzenia
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Przedmioty uzupełniające, to wprowadzenie do psychologii - autorski program przygotowany
specjalnie dla II Liceum Ogólnokształcącego im.: C. K. Norwida w Stargardzie zawierający bardzo
interesujące elementy psychologii ogólnej, klinicznej, społecznej i komunikacji interpersonalnej.
Program ten realizowany jest odpowiednio w klasie II i III i IV w liczbie 90 godzin w cyklu
kształcenia.
Minimalna liczba godzin prowadzonych w zakresie rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów wynosi
odpowiednio: w klasie pierwszej 4 godziny, drugiej 5 godzin, trzeciej 7 godzin, czwartej 6 godzin.
Od klasy pierwszej prowadzone jest doradztwo zawodowe. W cyklu kształcenia przeznacza się 10
godzin w tym, w klasie pierwszej 2 godziny, drugiej 3 godziny, trzeciej 3 trzy godziny, czwartej 2 godziny.

Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski dla wszystkich uczniów w zakresie
podstawowym po 3 godziny tygodniowo, język drugi - po jednej grupie – język niemiecki na
podbudowie wiadomości i umiejętności z gimnazjum albo język włoski (grupa początkowa).
Przewidywana liczba miejsc w grupie - 15 osób.
Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali
język niemiecki na zakończenie edukacji. Do grupy początkowej z językiem włoskim przyjmowani
są przede wszystkim uczniowie deklarujący chęć jego nauki.
Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie o wyższym wskaźniku uzyskanych punktów
w wyniku prowadzonej rekrutacji.
Nauka religii prowadzona jest na podstawie składanych deklaracji przez uczniów, podpisanych
przez rodziców / prawnych opiekunów. Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone jest na
podstawie wniosków składanych przez uczniów
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Uczniowie mogą także uczyć się na dodatkowych zajęciach: języka włoskiego; hiszpańskiego;
rosyjskiego; angielskiego; niemieckiego. Wolę uczestnictwa na dodatkowe zajęcia należy wyrazić
pisemnie podczas rekrutacji.
W klasie czwartej proponowany jest przedmiot uzupełniający Wybrane zagadnienia matematyczne
celem lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki.
W klasie czwartej prowadzone są fakultety przygotowawcze do matury m. in. z matematyki,
j. polskiego, biologii, historii, j. angielskiego.
Klasa z wprowadzeniem do psychologii przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, między
innymi, na kierunkach humanistycznych, społecznych i historycznych takich jak: psychologia,
kulturoznawstwo, politologia, europeistyka, filologia polska, germańska, angielska, romańska:
francuska, włoska, hiszpańska, portugalska i innych.

Klasa D - Klasa turystyczno-językowa.
Przewidywana liczba miejsc w klasie: 30.
Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym:
Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

j. polski

4 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

4 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

4 godz. podstawy
3 g. rozszerzenia

4 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

j. angielski

3 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

3 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

3 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

3 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

geografia

1 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

1 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

1 g. rozszerzenia
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Przedmioty kierunkowe: j. polski, j. angielski i geografia w zakresie rozszerzonym realizowane są
od klasy pierwszej. Od klasy trzeciej realizowany jest przedmiot uzupełniający: geografia
turystyczna, którego celem jest przybliżenie walorów turystycznych Polski, Europy i turystyki na
świecie.
Minimalna liczba godzin prowadzonych w zakresie rozszerzonym ze wszystkich przedmiotów wynos
odpowiednio: w klasie pierwszej 4 godziny, drugiej 5 godzin, trzeciej 7 godzin, czwartej 6 godzin.
Od klasy pierwszej prowadzone jest doradztwo zawodowe. W cyklu kształcenia przeznacza się
10 godzin, w tym w klasie pierwszej 2 godziny, drugiej 3 godziny, trzeciej 3 godziny,
czwartej 2 godziny.
Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski, w zakresie rozszerzonym dla wszystkich
uczniów realizowany od klasy pierwszej, język drugi - po jednej grupie - język niemiecki na
podbudowie wiadomości i umiejętności ze szkoły podstawowej albo język rosyjski (grupa
początkowa).
Przewidywana liczba miejsc w grupie - 15 osób.
Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali
język niemiecki na zakończenie edukacji w poprzedniej szkole.
Do grupy początkowej z językiem rosyjskim przyjmowani są przede wszystkim uczniowie
Deklarujący chęć jego nauki. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie o wyższym
wskaźniku uzyskanych punktów w wyniku prowadzonej rekrutacji.
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Nauka religii prowadzona jest na podstawie składanych deklaracji przez uczniów/podpisanych
przez rodziców / prawnych opiekunów.
Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone jest na podstawie wniosków składanych przez
uczniów.
Uczniowie mogą także uczyć się na dodatkowych zajęciach: języka włoskiego; hiszpańskiego;
rosyjskiego; angielskiego; niemieckiego. Wolę uczestnictwa na dodatkowe zajęcia należy wyrazić
pisemnie podczas rekrutacji.
Przedmiot uzupełniający geografia turystyczna prowadzony jest w klasie trzeciej i czwartej zgodnie
z innowacyjnym programem opracowanym dla II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida
w Stargardzie.
W klasie czwartej prowadzone są fakultety przygotowawcze do matury m. in. z matematyki,
j. polskiego, geografii, j. angielskiego.
Klasa turystyczno-językowa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, między innymi, na
kierunkach humanistycznych, społecznych takich jak: kulturoznawstwo, europeistyka,
filologia germańska, angielska, filologie romańskie, słowiańskie studia dziennikarskie, turystyka,
hotelarstwo i inne.
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Klasa E - klasa bezpieczeństwa publicznego (oddział przygotowania wojskowego)
Przewidywana liczba miejsc w klasie: 30
Przedmioty kierunkowe nauczane w wymiarze podstawowym i rozszerzonym:

Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

WOS

1 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

1 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

3 g. rozszerzenia

2 g. rozszerzenia

geografia

1 godz. podstawy
2 g. rozszerzenia

2 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

1 godz. podstawy
1 g. rozszerzenia

2 g. rozszerzenia

matematyka

3 g. podstawy

4 g. podstawy
3 g. rozszerzenia

3 g. podstawy
3 g. rozszerzenie

4 g. podstawy
2 g. rozszerzenia

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy powinni posiadać bardzo dobry stan zdrowia
i cechować się sprawnością fizyczną ze względu na wysiłek fizyczny jaki muszą włożyć podczas
odbywania obowiązkowych zajęć na tym kierunku.
W ramach rekrutacji przeprowadzany jest próba sprawności fizycznej do której kandydaci muszą
obowiązkowo przystąpić.
Uczniowie ubiegający się o miejsce w klasie, tym samym wyrażają zgodę na prowadzenie zajęć
z zakresu elementów samoobrony już od klasy pierwszej.
Zgoda ta jest celowa i wyrażana jest na oddzielnym druku przy rekrutacji.
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Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej to: wiedza o
społeczeństwie i geografia, od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym wprowadzana jest
matematyka.
W klasie pierwszej, w związku ze specyfiką kształcenia na tym kierunku wprowadza się przedmiot
uzupełniający jakim są elementy samoobrony realizowany w ramach innowacyjnego programu.
Jest to przedmiot, którego zakres treści nauczania obejmuje nabycie typowo praktycznych
umiejętności przez uczniów.
Dodatkowe przedmioty uzupełniające wprowadzone od klasy drugiej to: bezpieczeństwo publiczne
realizowane w ramach autorskiego programu powstałego specjalnie dla II Liceum
Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie oraz edukacja wojskowa.
Szkoła prowadzi kolejną już edycję programu MON realizowanego w ramach ,,Certyfikowanych Klas
Mundurowych”. Uczniowie w systemie rotacyjnym (co trzy tygodnie) maja zajęcia na terenie
jednostki wojskowej. Obowiązkowe są również zajęcia na poligonie oraz obozy szkoleniowe.
Minimalna liczba godzin prowadzonych w zakresie rozszerzonym, odpowiednio w klasie pierwszej
wynosi 4 godziny, drugiej 5 godzin, trzeciej 7 godzin, czwartej 6 godzin.

Od klasy pierwszej prowadzone jest doradztwo zawodowe. W cyklu kształcenia przeznacza się
10 godzin, w tym w klasie pierwszej 2 godziny, drugiej 3 godziny, trzeciej 3 godziny,
czwartej 2 godziny.
Nauczane języki obce to: język pierwszy - język angielski dla wszystkich uczniów realizowany
w zakresie podstawowym, język drugi - po jednej grupie - język niemiecki na podbudowie
wiadomości i umiejętności ze szkoły podstawowej albo język rosyjski (grupa początkowa).
Przewidywana liczba miejsc w grupie - 15 osób.
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Do grupy z językiem niemieckim przydzielani są w pierwszej kolejności uczniowie, którzy zdawali
język niemiecki na zakończenie edukacji w poprzedniej szkole.
Do grupy początkowej z językiem rosyjskim przyjmowani są przede wszystkim uczniowie
Deklarujący chęć jego nauki. Pierwszeństwo przydziału do grupy mają uczniowie o wyższym
wskaźniku uzyskanych punktów w wyniku prowadzonej rekrutacji.
Nauka religii prowadzona jest na podstawie składanych deklaracji przez uczniów/podpisanych
przez rodziców / prawnych opiekunów.
Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone jest na podstawie wniosków składanych przez
uczniów.
Uczniowie mogą także uczyć się na dodatkowych zajęciach: języka włoskiego; hiszpańskiego;
rosyjskiego; angielskiego; niemieckiego. Wolę uczestnictwa na dodatkowe zajęcia należy wyrazić
pisemnie podczas rekrutacji.
W klasie czwartej prowadzone są fakultety przygotowawcze do matury m. in. z matematyki,
j. polskiego, geografii, WOS-u.
Klasa bezpieczeństwa publicznego przygotowuje uczniów do podjęcia studiów, między innymi,
na kierunkach związanych z służbami mundurowymi (strażą pożarną, wojskiem, policją, służbą
celną i strażą graniczną).
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Informacja dodatkowa o klasie:
Klasa ta rozpoczęła realizację programu i przedmiotu Bezpieczeństwo publiczne w roku szkolnym
2012/2013. W 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło prace nad jednolitym
kompleksowym programem nauczania w klasach mundurowych.
We wrześniu 2017 roku wdrożono ,,Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Jednocześnie resort obrony narodowej opracował program nauczania dla szkół
Ponadgimnazjalnych przedmiotu ,,Edukacja Wojskowa”.
II Liceum im. Cypriana Kamila Norwida zostało zakwalifikowane do I edycji programu.
W następnych latach zakwalifikowaliśmy się do II i III edycji. Bieżący rok szkolny to zakończenie
programu II edycji i kontynuowanie III-ej.
MEN i MON podpisały porozumienie o utworzeniu klas wojskowych. Jednocześnie klasy te
nazwano: ,,Oddziałami przygotowania wojskowego, stąd w tytule nazewnictwa klasy w nawiasie
zamieszczono nową nazwę.

Dane kontaktowe
II Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida
w Stargardzie
ul. Mieszka I 4
73-110 Stargard
tel. +48 91 577 25 35
sekretariat@2lo.stargard.pl
Wszystkie informacje pochodzą
ze strony www.2lo.stargard.pl
zakładka rekrutacja

