
Dlaczego warto wybrać profil przyrodniczy  
w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Jana III Sobieskiego w Tczewie? 
 
Propozycje oddziałów przyrodniczych w roku szkolnym 2019/2020: 
 

KLASA 1C KLASA 1B 

 Profil przyrodniczy / medyczny  Profil turystyczny 

 Przedmioty rozszerzone: 
 

o język angielski 
o biologia 
o chemia 

 Przedmioty rozszerzone: 
 

o język angielski 
o wiedza o społeczeństwie 
o geografia 

 

 
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: 
 

 BIOLOGIA – mgr Szymon Machalski 

 CHEMIA – mgr inż. Karolina Kupczyk 

 GEOGRAFIA – mgr Małgorzata Szanser 

 
Atuty profilu: 
 
Absolwent oddziału przyrodniczego II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie będzie posiadał wiedzę, 
umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, chemii lub geografii, opartych na 
podstawach matematyki. W trakcie 3-letniego cyklu nauki, uczeń będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę 
podczas licznych zajęć praktycznych, odbywających się zarówno w naszej szkole, jak i w specjalistycznych 
laboratoriach naukowych. 
 
Uczniowie naszej szkoły mają szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy podczas 
licznych zajęć dodatkowych z biologii, chemii i geografii. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Oferujemy 
zajęcia wyrównawcze, rozwijające, laboratoryjne, przygotowujące do egzaminu maturalnego i terenowe.  
 
Wspomagamy uczniów przy wyborze uczelni i kierunku studiów. Dzięki owocnej współpracy z uczelniami 
wyższymi, takimi jak Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny, 
zapewniamy naszym absolwentom lepszy start na studiach. Liczne warsztaty, które organizujemy na wyżej 
wymienionych uczelniach pozwalają uczniom przekonać się, jak naprawdę wygląda praca przyrodnika – 
biologa, chemika czy geografa. Dzięki temu młodzież może sprawdzić czy wybrana wcześniej ścieżka 
edukacyjna jest właściwa.  
 
W nowym roku szkolnym planujemy także podjąć współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu 
(AWFiS) w Gdańsku, z myślą o naszych sportowcach. 
 
Uczniom szczególnie zainteresowanym biologią eksperymentalną czy też biologią medyczną, neurofizjologią 
czy dietetyką proponujemy udział w zajęciach fakultatywnych z biologii i medycyny współczesnej, kosmetyki 
i dermatologii czy dietetyki, które również planujemy uruchomić w nowym roku szkolnym 2019/2020.  



Współpraca z Instytucjami Naukowymi: 
 

o Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii i Chemii 
o Politechnika Gdańska – Wydział Chemii 
o Gdański Uniwersytet Medyczny 
o Akwarium Gdyńskie 
o Fokarium Stacji Morskiej IO UG 
o Centrum Nauki Experyment 
o Park Naukowo-Technologiczny 

 
Imprezy naukowe: 
 

o Bałtycki Festiwal Nauki – BFN 
o Pomorska Noc Biologów 
o Dni Mózgu w Trójmieście 
o Bioróżnorodność – poznaj, by zachować 
o Przyroda jakiej nie znacie – lekcje, które pokochacie 

 

 
Organizujemy także konkursy tematyczne: 
 

o Szkolny Konkurs Geograficzny 
o Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS 
o Szkolny Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej 

 

a także przygotowujemy się do kolejnych zmagań w... 
 

o Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee” 
o Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 

 
Ponadto, w ramach profilu przyrodniczego wraz z uczniami: 
 
organizujemy... 

 

tworzymy... 

o pokazy doświadczeń chemicznych i biologicznych 
o warsztaty biologiczne 
o laboratoria chemiczne 
o wykłady naukowe 

o pogadanki i akcje profilaktyczne 

o sprzęt potrzebny do zajęć 
o własne scenariusze dodatkowych lekcji 
o hodowle roślin i zwierząt bezkręgowych 

 

o NIESAMOWITĄ, PRZYJAZNĄ I SPRZYJAJĄCĄ NAUCE 
ATMOSFERĘ 
  

o ZGRANY ZESPÓŁ, BEZ PODZIAŁU NA LEPSZYCH  
I GORSZYCH – TWORZYMY JEDNOŚĆ 

 
Perspektywy na przyszłość: 
 
Absolwent profilu przyrodniczego będzie przygotowany do podjęcia studiów I stopnia, głównie na kierunkach 
przyrodniczych i medycznych, takich jak np. biologia, biologia medyczna, biotechnologia,  genetyka i biologia 
eksperymentalna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, medycyna, farmacja, psychologia, dietetyka, 
weterynaria, inspekcja weterynaryjna, zootechnika, inżynieria biomedyczna, chemia, chemia budowlana, 
analityka chemiczna i spożywcza, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, 
inżynieria środowiska, ochrona środowiska, ochrona zasobów przyrodniczych, geografia, oceanografia, 
geologia, akwakultura – biznes i technologia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, 
turystyka, wychowanie fizyczne, kryminologia i wiele innych. 
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu szkoły na facebook’u. 



Dlaczego warto wybrać profil humanistyczny  
w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Jana III Sobieskiego w Tczewie? 
 
Propozycje oddziałów humanistycznych w roku szkolnym 2019/2020: 
 

KLASA 1A KLASA 1B 

 Profil humanistyczny  Profil turystyczny 

 Przedmioty rozszerzone: 
 

o język angielski 
o język polski 
o historia 

 Przedmioty rozszerzone: 
 

o język angielski 
o wiedza o społeczeństwie 
o geografia 

 

 
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych: 
 

 JĘZYK POLSKI – mgr Romana Apostołowicz, mgr Monika Szewc-Słomska, mgr Justyna Flisikowska 

 HISTORIA I WOS – mgr Andrzej Demski, mgr Karol Apostołowicz, mgr Michał Dąbrowski 

 JĘZYK ANGIELSKI – mgr Dorota Kościjańczuk, mgr Bogumił Kitkowski, mgr Marzenna Pilas,  
         mgr Anna Szulc, dr Milena Leszman-Pelowska 

 JĘZYK NIEMIECKI – mgr Izabela Tiefenthaller, mgr Anna Kajtek 

 
Atuty profilu: 
 
Absolwent oddziału humanistycznego II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie będzie posiadał wiedzę, 
umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego 
i języków obcych, niekiedy połączonych z podstawową wiedzą geograficzną, z nastawieniem na treści 
społeczno-ekonomiczne. W trakcie 3-letniego cyklu nauki, uczeń będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę 
podczas licznych zajęć praktycznych, odbywających się zarówno w naszej szkole, jak i poza jej murami. 
 
Uczniowie naszej szkoły mają szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy podczas 
licznych zajęć dodatkowych z języka polskiego, języka włoskiego i historii sztuki. Każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. Oferujemy zajęcia wyrównawcze, rozwijające i przygotowujące do egzaminu maturalnego.  
 
Wspomagamy uczniów przy wyborze uczelni i kierunku studiów. Dzięki owocnej współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim i Teatrem Szekspirowskim zapewniamy naszym absolwentom lepszy start na studiach. Liczne 
warsztaty, które organizujemy pozwalają uczniom przekonać się czy wybrana wcześniej ścieżka edukacyjna 
jest właściwa.  
 
W nowym roku szkolnym planujemy także podjąć współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych UG,  
a konkretnie z katedrą psychologii i studenckim kołem fotograficznym. 
 
Uczniom szczególnie zainteresowanym pracą z dziećmi polecamy zajęcia teatru animacji Commedia Dei 
Bambini, a także pracę w wolontariacie szkolnym. Miłośników historii zapraszamy do wstąpienia w szeregi 
króla Jana III Sobieskiego, patrona naszego liceum. 



Współpraca z Instytucjami Naukowymi:  
 

o Uniwersytet Gdański – Wydział Filologii  
o Uniwersytet Gdański – Centrum Języków Obcych 
o Teatr Szekspirowski 
o Sąd Rejonowy  
o Cerkiew Gdańska i Meczet 
o Fabryka Sztuki 
o Centrum Kultury i Sztuki  

 
Imprezy naukowe: 
 

o Dzień z Sobieskim 
o Jarmark Cysterski  
o Bieg Tropem Wilczym 
o Imprezy języków obcych 
o Wymiana Polsko-Francuska 

 

 
Organizujemy także konkursy tematyczne: 
 

o Szkolny Konkurs Historyczny 
o Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych 
o Konkurs literacki  

 

i wiele innych... 
 

 
Ponadto, w ramach profilu przyrodniczego wraz z uczniami: 
 
organizujemy... 

 

tworzymy... 

o występy teatru animacji  
o inscenizacje historyczne 
o wykłady naukowe 
o akcje charytatywne  
o konkursy talentów 

o rekwizyty potrzebne do zajęć 
o własne scenariusze dodatkowych lekcji 

 

o NIESAMOWITĄ, PRZYJAZNĄ I SPRZYJAJĄCĄ NAUCE 
ATMOSFERĘ 
  

o ZGRANY ZESPÓŁ, BEZ PODZIAŁU NA LEPSZYCH  
I GORSZYCH – TWORZYMY JEDNOŚĆ 

 
Perspektywy na przyszłość: 
 
Absolwent profilu humanistycznego będzie przygotowany do podjęcia studiów I stopnia, głównie  
na kierunkach, takich jak np. amerykanistyka, etnofilologia kaszubska, filologia angielska, filologia germańska, 
filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, filozofia, iberystyka, 
kulturoznawstwo, lingwistyka, logopedia, sinologia, skandynawistyka, slawistyka, teatrologia, wiedza   
o filmie, wiedza o teatrze, zarządzanie instytucjami artystycznymi, etnologia, historia, historia sztuki, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, religioznawstwo, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, 
politologia, psychologia, socjologia, prawo, administracja, podatki i doradztwo i wiele innych. 
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu szkoły na facebook’u. 
 


