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Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
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internetowej szkoły
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Opis szkoły

Jelenia Góra
58-560
75 75 516 71
www.norwid.jgora.pl
sekretariat@norwid.jgora.pl
01.06.2016, godz. 12.00-14.00
Jesteśmy szkołą z prawie 70 – letnią tradycją ( szkoła powstała 1
września 1947r.)
położoną w Jeleniej Góry – Cieplicach nad rzeką Kamienną prawie w
środku Kotliny Jeleniogórskiej.
Budynek szkoły został wybudowany w 1913r.
Termomodernizacja budynków szkoły została przeprowadzona w
2012r.
Szkoła posiada 2 wielofunkcyjne boiska ze sztuczną murawą od 4 lat
w okresie zimowym na terenie szkoły montowane jest lodowisko.
Bezprzewodowy Internet dostępny dla wszystkich uczniów.
Gabinety wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, szkoła
zapewnia opiekę pielęgniarską dla wszystkich uczniów,
Posiadamy klasy objęte patronatem : Uniwersytetu Ekonomicznego i
Politechniki Wrocławskiej ( zajęcia na uczelni, lekcje prowadzone
przez wykładowców, uczestnictwo w konkursach, konferencjach,
szkoleniach, seminariach).
Szkoła dysponuje pracowniami internetowymi, centrum
multimedialnym, bogato wyposażonymi pracowniami, siłownią.
Nasze liceum od 1994r. należy do szkół stowarzyszonych w UNESCO,
Szkoła współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Wrocławskim,
Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznych we
Wrocławiu i Jeleniej Górze, z PAN-em w Warszawie i Wrocławiu,
dzięki czemu uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni,
laboratorium tych uczelni, poznawać ludzi nauki i z bliska przyjrzeć się
osiągnięciom nauki podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Szkoła współpracuje z Fundacją Perfect Studia International –
fundacja pomaga w regulowaniu formalności umożliwiających
podjęcie nauki na renomowanych wyższych uczelniach w całej
Europie.
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Współpracujemy z Fundacją Pokoju Goi (Goi Peace Foundation)
została założona w Tokio, w Japonii . Celem fundacji jest tworzenie i
wspieranie programów edukacyjnych, badawczych , studiów,
współpracy międzynarodowej w zakresie harmonijnego tworzenia
nowej cywilizacji poprzez zmianę świadomości, wartości i mądrości dla
tworzenia pokoju, współpracy pomiędzy osobami , organizacjami,
instytucjami w zakresie edukacji, nauki, kultury i sztuki.- wizyty gości z
Japonii- warsztaty origami, kaligrafii, pisanie mandali
Szkoła współpracuje również z:
Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida,
Teatrem Animacji,
Muzeum Przyrodniczym,
Filharmonią Jeleniogórską,
Nowinami Jeleniogórskimi,
Portalem Jelonka
Telewizją KarkonoszePlay
Muzycznym Radiem
PCK,
TPD,
nadleśnictwem,
Radą Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”,
Stowarzyszeniem Miłośników Cieplic
Szkoła kształci według najlepszych programów i wzorów polskich i
europejskich, dlatego młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do
egzaminu maturalnego ,o czym świadczy 100 % zdawalność
egzaminu maturalnego i bardzo wysokie wyniki z poszczególnych
przedmiotów. Osiąganiu tak wysokich wyników służą również testy
diagnozujące poziom opanowania wiadomości i umiejętności po klasie
2. Wysoki odsetek absolwentów studiuje na renomowanych uczelniach
w Polsce i za granicą. Poziom przygotowania absolwentów pozwala im
na odnoszenie sukcesów na zajęciach prowadzonych na wyższych
uczelniach.
EWD – Szkoła Sukcesu w zakresie przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych i humanistycznych.
W szkole działa system nauki języków obcych na kilku poziomach i
grupach zaawansowania.
W szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska (
egzaminatorzy OKE), która dba o to, by uczniowie mogli podejść do
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matury bez strachu oraz zachęca do kreatywnej pracy.
Wysoki poziom nauczania idzie w parze ze wsparciem i rozwojem
osobowości i indywidualnych zainteresowań- w naszej szkole każdy
jest sobą, a nie „jednym z tłumu uczniów”.
Norwid to szkoła przyjazna, bezpieczna, uczeń nie jest anonimowy.
Norwid to szkoła, w której można rozwijać talenty artystyczne- uczeń
może uczestniczyć w zajęcia koła teatralnego, studiu piosenki, grać w
szkolnym zespole muzycznym, występować na scenie
Młodzież bierze udział w wymianie z Niemcami i Ukrainą.
Realizujemy projekt unijny Comenius- wymiana młodzieży z Francją,
Portugalią, Hiszpanią, Rumunią i Czechami
Przedstawiciel Norwida aktywnie działa w Młodzieżowej Radzie
Miasta.
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski ,organizując różne
imprezy:
Dzień Chłopaka,
Dyskoteka - Andrzejkowa,
Mikołajki na sportowo,
Dzień Wiosny,
Dzień Dziecka,
Dzień Sportu.
Członkowie Samorządu uczniowskiego biorą też udział w panelach
dyskusyjnych, szkoleniach wyjazdowych, sesjach naukowych, są
współorganizatorami wydarzeń kulturalno – naukowych, są członkami
Młodzieżowej Rady Miasta Jeleniej Góry
Przerwy urozmaicają audycje nadawane przez szkolny, prowadzony
przez uczniów, radiowęzeł. O najnowszych wydarzeniach szkolnych
informuje nowoczesna strona internetowa oraz gazetka szkolna.
W szkole działa program adaptacyjny dla uczniów klas 1, odbywają się
prelekcje profilaktyczne ( AIDS, HPV, antynikotynowa,
antynarkotykowa, lekcje z Mistrzem ( spotkania z ciekawymi ludźmi).
W szkole funkcjonuje również Szkolny Ośrodek Kariery.
Mamy jako jedyna szkoła w Jeleniej Górze przyznany przez MEN i
ORE Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów
W roku szkolnym 2012/2013 otrzymaliśmy tytuł „ Najfajniejszego
liceum na Dolnym Śląsku”, przyznawany przez Gazetę
Wrocławską
Przyjazna Szkoła – pozyskiwanie środków na dofinansowanie
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działalności szkoły
Specyfikacja szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Misja szkoły

Głównym celem Norwida jest stałe podnoszenie jakości pracy szkoły
dbałość o wizerunek szkoły.
Opracowany szkolny program wychowawczy wspomaga rozwój ucznia
i jest spójny z programem nauczania.
Szkoła zapewnia warunki indywidualizacji pracy i opieki poprzez udział
uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach.
Działania edukacyjne szkoły na poszczególnych etapach kształcenia
przygotowują ucznia do podejmowania nowych zadań.
W szkole funkcjonuje system motywacji sprzyjający doskonaleniu i
kreatywności.

Udział w programach

Comenius – uczenie się przez całe życie.
Moja mała ojczyzna
Matematyka – Reaktywacja ( zajęcia prowadzone przez
wykładowców Politechniki Wrocławskiej,
Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie
Szlifowanie diamentów ( zajęcia prowadzone przez pracowników
naukowych Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Lanterna Futuri – warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe
prowadzone przez profesjonalistów
Niezwykłe historie zwykłych ludzi- warsztaty dziennikarskie
uwieńczone publikacją
Projekt z Karkonoskim Parkiem Narodowym

Zajęcia pozalekcyjne

zajęcia w laboratorium chemicznym,
zajęcia w laboratorium fizycznym, prowadzone na terenie szkoły oraz
w pracowniach Politechniki Wrocławskiej,
zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN
koło filmowe,
warsztaty dziennikarskie,
koło psychologiczne,
koło filozoficzne,
MR. MAT – matematyka po angielsku,
koła pozalekcyjne przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego
warsztaty teatralne
zajęcia sportowe :
koszykówka,
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siatkówka,
rowery górskie,
pływanie,
snowboard,
narciarstwo alpejskie,
nordic walking,
badminton,
tenis stołowy,
piłka ręczna,
piłka nożna ,
siłownia,
zajęcia na lodowisku
Oferta dodatkowa

Norwidowska Noc Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza
Wycieczki rowerowe,
Turystyka piesza,
Udział w sportowych zawodach regionalnych,
Młodzieżowe szkolenie sędziów (koszykówka, siatkówka,
lekkoatletyka),
Slamy poetyckie
Szkolne przedstawienia teatralne,
Warsztaty dziennikarskie z dziennikarzami lokalnych mediów
Wycieczki krajoznawcze po Euroregionie Nysa,
Wycieczki zagraniczne- Szkocja, Anglia,Francja
Zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień Przewodnika
Sudeckiego/ Pilota Wycieczek

Osiągnięcia

OLIMPIADY :
XLI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – finalista Olimpiady
Ogólnopolskiej
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej -zdobywca indeksu na „
prawo” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
II miejsce w konkursie „ Bliżej Europy”- zdobywca indeksu na „
stosunki międzynarodowe” Uniwersytetu Wrocławskiego
Olimpiady Filozoficznej- finalista
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie- finalista
Olimpiada Przedsiębiorczości- finalista
Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w regionalnych olimpiadach :
XXXVI Olimpiada Języka Angielskiego
XLI Olimpiada Biologiczna
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LVIII Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
LXIII Olimpiada Matematyczna
VI Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
Olimpiada Ekologiczna
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
Olimpiada Teologii Katolickiej
Olimpiada Przedsiębiorczości
Olimpiada Ekonomiczna
KONKURSY:
1. I Dolnośląski Konkurs Statystyczny Statystyk widzi więcej” – I miejsce
- zespół 3 osobowy.
2. Projekt „Rekiny Przedsiębiorczości” organizowany przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie – I miejsce
3. III edycja Dolnośląskiego Konkursu „Młody przedsiębiorca” – finalista
4. Łowcy Talentów – „Jersz” – Ogólnopolski Konkurs Sprachdoktor 2013
–
a) bardzo dobry wynik (III m.)
b) dobry wynik (IV m. )
c) dobry wynik (V m.)
5. XI Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej – I miejsce
Praktyczna nauka
zawodu
Pomoc socjalna

Nie dotyczy
Stypendia socjalne
Wyprawka szkolna

Dostępne

1A KLASA
HUMANISTYCZNA

profile/zawody (wraz z
ich opisem)

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, trzeci przedmiot do
wyboru *
przedmioty uzupełniające- przyroda, logika dla humanistów
dla myślących o studiowaniu: pedagogiki, kulturoznawstwa, filologii,
w szkole filmowej lub teatralnej, dziennikarstwa,
klasa proponowana dla uczniów szczególnie zainteresowanych
literaturą, historią, filmem, teatrem, dziennikarstwem i szeroko pojętą
kulturą,
uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności
poprzez uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich prowadzonych
przez profesjonalnych dziennikarzy prasowych, radiowych i
telewizyjnych,
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nauka języków obcych będzie się odbywała w systemie
pozaklasowym, w grupach o różnym stopniu zaawansowania,
lekcje będą wzbogacone o wiedzę z zakresu: filmu , dziennikarstwa,
wiedzy o teatrze, współczesnych stosunków międzynarodowych,
w ramach lekcji języka polskiego odbywają się warsztaty analizy
tekstów kultury
będą się odbywały również spotkania ze specjalistami z dziedziny
nauk humanistycznych oraz wyjścia do kina, teatru, radia we
Wrocławiu i Jeleniej Górze,
uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania
i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego, w
redagowaniu gazetki szkolnej oraz w prowadzeniu rozgłośni radiowej.
zdobyta wiedza umożliwi lepsze przygotowanie do egzaminu
maturalnego, konkursów i olimpiad przedmiotowych.
1B KLASA
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
( pod patronatem Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
Karkonoskiego Parku Narodowego)
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, laboratorium
chemiczne, fizyka medyczna,
dla myślących o studiowaniu: medycyny, stomatologii, farmacji,
analityki medycznej, ratownictwa medycznego, biologii, chemii,
weterynarii, technologii żywienia, dietetyki,
nauka języków obcych będzie się odbywała w systemie
pozaklasowym, w grupach o różnym stopniu zaawansowania,
uczniowie klasy biologiczno-chemicznej będą rozwijać swoje
umiejętności uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, laboratoryjnych z
biologii w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach
szkolnych,
zajęcia prowadzone w szkole będą wzbogacone udziałem uczniów w
wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych oraz terenowych
prowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi wyższych
uczelni,
uczniowie będą mogli również poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w
działającym w szkole Kole Młodych Naukowców (zajęcia pozalekcyjne
z biologii, chemii i fizyki )
uczniowie aktywnie biorą udział w wykładach, warsztatach i
prezentacjach odbywających się w ramach Festiwalu Nauki we
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Wrocławiu i Jeleniej Górze.
1C KLASA
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
( klasa pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do
wyboru*,
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, analiza
matematyczna i algebra wyższa dla inżynierów,
dla myślących o studiowaniu: matematyki stosowanej, automatyki,
robotyki, architektury, budownictwa,
nauka języków obcych będzie się odbywała w systemie
pozaklasowym, w grupach o różnym stopniu zaawansowania,
uczniowie klasy matematyczno-fizycznej będą mogli poszerzać swoją
wiedzę uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, wykładach, ćwiczeniach i
warsztatach prowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi
wyższych uczelni,
uczniowie uczestniczą w laboratorium fizycznym na Politechnice
Wrocławskiej- zajęcia odbywają się w nowoczesnym laboratorium i
prowadzone są przez pracowników naukowych
dział w zajęciach Koła Młodych Naukowców umożliwi uczestnictwo w
konkursach matematycznych, fizycznych, astronomicznych oraz
olimpiadach przedmiotowych,
zdobyta wiedza umożliwi lepsze przygotowanie do egzaminu
maturalnego.
1D KLASA
BIOLOGICZNO- MATEMATYCZNA
przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, trzeci przedmiot do
wyboru*
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, laboratorium
chemiczne, fizyka medyczna,
dla myślących o studiowaniu: biotechnologii, biochemii, biologii,
chemii, inżynierii środowiska, inżynierii biomedycznej, leśnictwa,
ekologii, medycyny roślin, kosmetologii,
nauka języków obcych będzie się odbywała w systemie
pozaklasowym, w grupach o różnym stopniu zaawansowania,
uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w
zajęciach lekcyjnych, wykładach, ćwiczeniach i warsztatach
prowadzonych we współpracy z pracownikami naukowymi wyższych
uczelni,
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uczniowie będą mogli poszerzać swoja wiedzę, uczestnicząc w
działających w szkole kołach pozalekcyjnych (biologicznym,
chemicznym, fizycznym
i matematycznym), w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
1E KLASA
GEOGRAFICZNO- MATEMATYCZNA
( klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego)
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do
wyboru*
przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce
myślących o studiowaniu: prawa, politologii, stosunków
międzynarodowych, archeologii, administracji, logistyki,
bezpieczeństwa narodowego, geologii, marketingu i zarządzania
nauka języków obcych będzie się odbywała w systemie
pozaklasowym, w grupach o różnym stopniu zaawansowania,
klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego, w ramach
współpracy uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
wykładach, ćwiczeniach i warsztatach prowadzonych przez
pracowników naukowych tej instytucji
na lekcjach geografii i języków obcych uczniowie nie tylko poszerzą
swoją wiedzę, ale też przygotują się do olimpiad przedmiotowych i
egzaminu maturalnego,
uczniowie tej klasy będą rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w
zajęciach lekcyjnych, wykładach, ćwiczeniach i warsztatach
prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni,
podróżników,
uczniowie będą mogli poszerzać swoja wiedzę, uczestnicząc w
działających w szkole kołach pozalekcyjnych
1F KLASA
GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNA
( klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego)
przedmioty rozszerzone: geografia, historia, trzeci przedmiot do
wyboru*
przedmioty uzupełniające- elementy bohemistyki, kulturoznawstwo
pogranicza,
dla myślących o studiowaniu: psychologii, dziennikarstwa, prawa,
filologii, pedagogiki, socjologii, teologii, filozofii
nauka języków obcych będzie się odbywała w systemie
pozaklasowym, w grupach o różnym stopniu zaawansowania,
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na lekcjach uczniowie będą mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę,
ale też będą mogli przygotować się doskonale do egzaminu
maturalnego, a bardziej zainteresowani do konkursów i olimpiad
przedmiotowych,
uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania
i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach koła teatralnego, w
redagowaniu gazetki szkolnej oraz w prowadzeniu rozgłośni radiowej.
na zajęciach –elementy bohemistyki, uczniowie poznają historię,
literaturę i kulturę Czech i podstawy języka czeskiego,
uczniowie będą również uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych
po Euroregionie Nysa, prowadzonych w języku angielskim i
niemieckim
planowane jest nawiązanie współpracy z GOPR-em oraz
wprowadzenie nauczania elementów ratownictwa górskiego,
klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego, w ramach
współpracy uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
wykładach, ćwiczeniach i warsztatach prowadzonych przez
pracowników naukowych tej instytucji
uczniowie będą brali udział w spotkaniach, prelekcjach przez znanych
w regionie podróżników i przewodników sudeckich
w klasie będą prowadzone zajęcia przygotowujące do uzyskania
uprawnień Przewodnika Sudeckiego/ Pilota Wycieczek,
zwiększona ilość godzin nauczania języka niemieckiego i angielskiego
oraz podstaw języka czeskiego umożliwi uczniom w przyszłości
oprowadzanie wycieczek obcojęzycznych.

*trzeci przedmiot do wyboru – uczeń sam dokonuje wyboru
spośród: historia, WOS, fizyka, geografia, biologia, chemia,
informatyka, j. obcy ( j. angielski, j. niemiecki, j. francuski),
LICEUM DLA DOROSŁYCH
zajęcia odbywają się od godziny 15:00 od poniedziałku do czwartku,
nauka w szkole jest całkowicie bezpłatna,
szkoła doskonale przygotowuje do egzaminu maturalnego,
wszystkie zaświadczenia są bezpłatne.
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