
SZKOŁA 
Z PRZYSZŁOŚCIĄ



 wszechstronne wykształcenie

 bardzo dobre przygotowanie 

    i studiów

 nowoczesne pomoce dydaktyczne

 przyjazna atmosfera

 możliwość rozwoju swoich   

 

Nasza oferta:

    do egzaminu maturalnego               

    zainteresowań i pasji

Twoja przyszłość
Twoja szkoła



nowatorskie rozwiązania programowe

stosowanie najnowszych technologii do
przekazywania wiedzy i rozwijania
zainteresowań uczniów
klasy dwujęzyczne
rozszerzona oferta języków obcych 
kompetentna, innowacyjna i stale podnosząca
swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna
doskonale wyposażone pracownie i biblioteka
nowoczesne sale gimnastyczne

Atutami naszej szkoły są:

     i działania edukacyjne

 



 
W jakiej klasie zdobędziesz

     wiedzę i umiejętności
potrzebne 

w przygotowaniu do 
 egzaminu maturalnego     

    oraz zwiększysz szansę             
na wybór odpowiedniego

kierunku studiów?
 

Przed Tobą ważna decyzja życiowa.
 

WYBÓR SZKOŁY ŚREDNIEJ
 

Czy chcesz być jednym z nas?



Klasa 1A 
medialno - kulturowa

 język polski
 język angielski 
 wiedza o społeczeństwie
 oraz dodatkowe treści z zakresu 

      Przedmioty rozszerzone:

      dziennikarstwa, komunikacji publicznej,
      wiedzy o teatrze, filmie i fotografii. 
      języki obce:
      język angielski
      język niemiecki
  
  Ukończenie klasy umożliwia absolwentom 
  podjęcie studiów uniwersyteckich 
  na kierunkach humanistycznych np. prawo
  dziennikarstwo, filozofia, politologia.  



Klasa I B 
politechniczna (dwujęzyczna)

matematyka
fizyka
język angielski

  
     Przedmioty rozszerzone:

     języki obce: 
     język angielski
     język niemiecki
 
  Ukończenie klasy umożliwia 
  absolwentom podjęcie studiów  
  uniwersyteckich                         
  i politechnicznych na kierunkach:
  matematycznych, informatycznych,
  technicznych.



Klasa I B 
politechniczna (dwujęzyczna)

 Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone
w dwóch językach:

 polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski)
   W II LO w roku szkolnym 2021/2022 zajęciami, które będą   
   prowadzone w dwóch językach są: matematyka oraz informatyka.
   Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą obowiązkowo przystąpić                       
   i uzyskać pozytywny wynik (30%) ze sprawdzianu kompetencji 
   językowych, który odbędzie się:
   I termin:   08 czerwca 2021 r. godz. 16.00
   II termin*: 02 lipca 2021 r. godz. 10.00
   *II termin został wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn  
   niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu                          
   w I terminie. Sprawdzian ma formę testu, trwa 50 minut.
   Jest oceniany w skali od 0 do 50 punktów.
.



na adres mailowy: sieradzlo2@poczta.onet.pl
na adres szkoły: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi

lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do
szkoły.

 Kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni 
do dnia 02 czerwca 2021 r. złożyć deklarację 

przystąpienia do sprawdzianu.
Wypełnioną deklarację można wysłać:

 im. S. Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

    
     PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA    
     SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH:
          https://www.zeromski.edu.pl/rekrutacja/

 

Klasa I B 
politechniczna (dwujęzyczna)

https://www.zeromski.edu.pl/rekrutacja/


 Klasa I C 
biologiczno-chemiczna

biologia
chemia
matematyka

     Przedmioty rozszerzone:

   języki obce: 
   język angielski
   język niemiecki

 
  Ukończenie klasy umożliwia absolwentom
  podjęcie studiów na uniwersytetach 
  medycznych, przyrodniczych i akademiach
  wychowania fizycznego.  

 



                 Klasa I D 
geograficzno - matematyczna 

 
geografia
matematyka
język angielski 

     Przedmioty rozszerzone:

   języki obce: 
   język angielski
   język francuski
   
   Ukończenie klasy umożliwia absolwentom 
   podjęcie studiów uniwersyteckich 
   na kierunkach: przyrodniczych,
   ekonomicznych, ochronie środowiska, 
   geografii.

 



język polski
matematyka
język angielski
fizyka

Klasa I B 
  politechniczna (dwujęzyczna)

 

język polski
matematyka
język angielski
wiedza o społeczeństwie

           Klasa 1 A 
   medialno - kulturowa

 

język polski
matematyka
biologia
chemia

  Klasa I C 
   biologiczno-chemiczna

 

język polski
matematyka
geografia
język angielski

Klasa I D 
 geograficzno - matematyczna

 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji:



KOŁA PRZEDMIOTOWE
KOŁO TANECZNE
ZESPÓŁ INICJATYW
TWÓRCZYCH
KOŁO DZIENNIKARSKIE
KOŁO FOTOGRAFICZNE
KOŁO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 
SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
SZKOLNE KOŁO PAH

     Koła zainteresowań:
 

 

  W NASZEJ SZKOLE 
MASZ SZANSĘ

    DOŁĄCZYĆ DO LUDZI Z PASJĄ               



MASZ SZANSĘ
 WZIĄĆ UDZIAŁ W OLIMPIADACH   

 I KONKURSACH



MASZ SZANSĘ
ROZWIJAĆ SIĘ ARTYSTYCZNIE



MASZ SZANSĘ
       AKTYWNIE PRACOWAĆ                                 

W SAMORZĄDZIE SZKOLNYM

DEBATY OKSFORDZKIE
AKCJE CHARYTATYWNE
DZIEŃ SZARLOTKI
HALLOWEEN
MIKOŁAJKI
WALENTYNKI
DZIEŃ WIOSNY

   Inicjatywy Samorządu Szkolnego:
 

 



MASZ SZANSĘ
POMAGAĆ INNYM



MASZ SZANSĘ
ODNOSIĆ SUKCESY

SPORTOWE



                 MASZ SZANSĘ  
      PODEJMOWAĆ WYZWANIA                            

 W RAMACH 
  ZESPOŁU INICJATYW TWÓRCZYCH



MASZ SZANSĘ
     UCZESTNICZYĆ   

   W DEBATACH, WARSZTATACH                      
NA WYŻSZYCH UCZELNIACH,

SPOTKANIACH 
 Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 
 



 MASZ SZANSĘ
POZNAWAĆ TRADYCJE,

HISTORIĘ SZKOŁY 
I LOSY NASZYCH
ABSOLWENTÓW



 JEŚLI PRZYJDZIESZ DO NASZEJ
SZKOŁY WEŹMIESZ UDZIAŁ 

 

 

w zajęciach integracyjnych 
dla klas pierwszych 

oraz
wycieczkach krajowych i zagranicznych



BĘDZIESZ ORGANIZATOREM 
I UCZESTNIKIEM

świetnych imprez organizowanych przez
uczniów 



TWOJĄ SZKOŁĄ MOŻE BYĆ 
 

"ŻEROMSKI"
 

CHYBA JUŻ WIESZ DO JAKIEJ
SZKOŁY WARTO
UCZĘSZCZAĆ?

 

PRZYJDŹ! 
STAŃ SIĘ JEDNYM Z NAS!



II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Stefana Żeromskiego 
w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8
tel. 43 822 42 87

e-mail: sieradzlo2@poczta.onet.pl
NIP 827 12 95 201

https://www.zeromski.edu.pl/rekrutacja/

https://www.zeromski.edu.pl/rekrutacja/





