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W Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Uczniowie
kontynuują na poziomie zaawansowanym naukę języka obcego nauczanego w gimnazjum
lub języka obcego, którego uczyli się poza gimnazjum (np. prywatnie) i spełniają wymagania
programowe obowiązujące w gimnazjum. W szkole nauczane są następujące języki obce:
język angielski, język niemiecki, język francuski. Przedmioty wybrane do nauczania
na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki wyższych uczelni.

II Liceum Ogólnokształcące prowadzi pełne kształcenie w zakresie przedmiotów
ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i ramowymi planami
nauczania. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom gimnazjum naukę
w następujących klasach:
- klasa licealna z innowacją o profilu policyjnym,
- klasa licealna z innowacją o profilu ratownictwo medyczne.

Klasa licealna z innowacją o profilu policyjnym
To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości
podjąć pracę w służbach mundurowych – Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej
oraz Służbach Celnych. Uczniowie tej klasy pod patronatem służb mundurowych realizują
podstawę programową i plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym, liczba
godzin z przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach liceum.
Podczas zajęć z edukacji policyjnej uczniowie poznają specyfikę pracy policjantów. Zajęcia
te ułatwią podjęcie decyzji dotyczącej wyboru tego zawodu. Zdobyta wiedza i umiejętności
będą przepustką na wszystkie rodzaje uczelni, zarówno resortowych, jak i cywilnych
(np. prawo, socjologia, politologia, bezpieczeństwo publiczne). W klasie tej w zakresie
rozszerzonym nauczane będą następujące przedmioty: język polski, historia, język obcy.
Klasa licealna z innowacją o profilu ratownictwo medyczne
To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości
podjąć pracę w zawodzie ratownik medyczny. Uczniowie tej klasy realizują podstawę
programową i plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym, a liczba godzin
z przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w innych klasach liceum. Uczniowie
będą poznawać specyfikę pracy ratownika medycznego podczas zajęć z podstaw ratownictwa
prowadzonych nie tylko w szkole, ale także poza szkołą, m.in. w Zakładzie Ratownictwa
i Medycyny Katastrof na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni. Zdobyta wiedza i umiejętności będą
przepustką na uczelnie o profilu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, medycyny,
farmacji, rehabilitacji i innych służb ratowniczych. W klasie tej w zakresie rozszerzonym
nauczane będą następujące przedmioty: biologia, chemia, język obcy.

