
 

 

 

ÓSMOKLASISTO ZAPRASZAMY Cię do „PIĄTKI”  

czyli do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach 

Zobacz nasz interaktywny plakat o szkole 

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: Instagram, Facebook, Youtube 

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ: 

• bardzo wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych; 

• przyjazną atmosferą i bardzo dobrymi relacjami wśród uczniów; 

• licznymi sukcesami w konkursach sportowych, artystycznych i przedmiotowych; 

• ciekawą i różnorodną ofertą zajęć pozalekcyjnych; 

• szerokim wachlarzem wydarzeń i imprez szkolnych; 

• tytułami laureatów ogólnopolskich olimpiad: Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej,  

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości; 

• wykwalifikowaną kadrą doświadczonych i życzliwych nauczycieli; 

• Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej, który zapewnia profesjonalne treningi i daje szansę na powołanie do kadry Polski; 

• aktywną działalnością Szkolnego Klubu Wolontariusza; 

• nowoczesnymi salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny; 

• współpracą ze szkołami w całej Europie podczas realizacji kolejnych projektów “Erasmus+”; 

• jednozmianowym systemem pracy – lekcje kończą się najpóźniej o godz.15.20; 

PO ZAKOŃCZENIU PANDEMII DUŻY NACISK POŁOŻYMY NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ,  

BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH I PRZYJAŹNI,  

ORGANIZACJĘ WIELU IMPREZ SPRZYJAJĄCYCH NAUCE I ZABAWIE. 

 
 

http://zsonr2.pl/index.php/liceum/#1584799983225-61f7af3c-6fb5
https://www.instagram.com/5napiatke/?hl=pl
https://www.facebook.com/zso2galeria
https://www.youtube.com/channel/UCMDWGXYTuyKq_INHO1xM7NQ


 

 

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór do następujących klas: 
 

• EUROPEJSKIEJ  
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia i język angielski             

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski 

Interesujesz się sytuacją w kraju oraz na świecie, czujesz, że świat nie ma granic i stoi 

przed Tobą otworem? Chciałbyś poznać prawa i mechanizmy rządzące społecznościami, 

a w przyszłości  pracować w administracji rządowej czy samorządowej, organach partii 

politycznych oraz organizacjach gospodarczych i społecznych ? 

 

Spełnimy Twoje oczekiwania, przygotowując Cię do studiów na kierunkach: politologia, 

administracja, socjologia, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe. 

 

 

 

• HUMANISTYCZNEJ  
przedmioty rozszerzone: język polski, historia i język angielski 

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski 

 

Interesujesz się filmem, teatrem lub współczesnymi mediami? Pasjonuje Cię 

literatura, historia, kultura, a może masz na swym koncie pierwsze próby pisarskie? 

Marzysz o tym, aby pracować jako dziennikarz lub prawnik?  Klasa humanistyczna 

czeka właśnie na Ciebie, tu możesz realizować swoje pasje! 

Absolwenci tej klasy studiują  prawo, administrację, dziennikarstwo, psychologię, 

nauki polityczne, komunikację społeczną. 

 

 



 

 

• MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNEJ  
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i język angielski 

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski 

Marzysz o prowadzeniu w przyszłości własnej firmy? Chcesz zrozumieć ekonomiczne 

prawa rządzące rynkiem? Chciałbyś rozwijać swe predyspozycje w kierunku przedmiotów 

ścisłych?  

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na kierunkach związanych z gospodarką 

przestrzenną, ekonomią, marketingiem i zarządzaniem, bankowością, ochroną.  

 

 

• MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ lub INFORMATYCZNEJ   
przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka (do wyboru)                                                       

 

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski 

 

Chcesz lepiej zrozumieć „królową nauk – matematykę”? Masz umysł żądny 

dociekania rzeczy skomplikowanych? Bez matematyki i fizyki, nie zrozumiesz 

materii i świata! Profil matematyczno-fizyczny, umożliwi Ci poszerzanie wiedzy 

z najbardziej logicznych, przewidywalnych i konkretnych przedmiotów, które 

opisują otaczającą rzeczywistość.  

 

Dzięki opanowaniu ich tajników możesz studiować na najlepszych uczelniach 

o profilu politechnicznym takich jak: informatyka - analityczna i stosowana, 

inżynieria oprogramowania, budownictwo, mechatronika, mechanika, 

ekonomia, bankowość. 

 



 

 

 

Fascynuje Cię świat nowoczesnej technologii? Komputery nie stanowią dla Ciebie 

żadnej zagadki? Jeżeli w przyszłości chciałbyś przyczynić się do rozwoju sieci 

komputerowej lub zostać programistą, rozszerzenia z matematyki i informatyki 

są właśnie dla Ciebie! Absolwenci tej klasy doskonalą swe umiejętności związane 

z podstawowymi zagadnieniami programowania, budową i funkcjonowaniem 

sieci oraz urządzeń teleinformatycznych.  

 

To świetny wybór dla uczniów, którzy w przyszłości zdecydują się na kierunki 

politechniczne  i  te związane z informatyką.  

 

• BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ  
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język angielski 

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski 

„Chcesz poznać tajniki świata ożywionego i nieożywionego? Zrozumieć zjawiska 

zachodzące w świecie przyrody ? Nauka pozwoli Ci na szukanie równowagi człowieka     

i natury, a nawet na uzdrawianie Ziemi”. Profil biologiczno-chemiczny daje Ci szansę na 

studiowanie nauk przyrodniczych, które odkrywają tajniki wiedzy o życiu ludzi, roślin 

i zwierząt, a także dają perspektywy dynamicznego rozwoju zawodowego, a przy tym 

możesz pomóc uzdrowić otaczający świat.  

Ten profil przygotuje Cię do studiowania: medycyny, stomatologii, weterynarii, farmacji, 

pielęgniarstwa, fizjoterapii lub chemii. 

 

 

 



 

 

• SPORTOWO-TURYSTYCZNEJ  
 przedmioty rozszerzone: biologia, geografia i język angielski 

Drugi język do wyboru w każdej klasie to: j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski 

Chcesz zobaczyć fascynujące miejsca na Ziemi, a przy tym zadbać o sprawność fizyczną 

swoją i innych? Ten profil klasy otwiera Ci perspektywy doskonalenia sylwetki i tężyzny 

fizycznej. Masz dużo energii, kochasz sport i podróże? Śmiało - zapraszamy do naszej 

klasy.  

Możesz studiować po niej: turystykę, hotelarstwo, wychowanie fizyczne, diagnostykę 

sportową, krajoznawstwo, animację czasu wolnego czy biznes turystyczny.  

 

 

 

 

Chcesz się zmierzyć z wyzwaniami i poznać naszą szkołę?  

Gdzie jest Kniaźnin? - ten escape room czeka Ciebie!  

Link TUTAJ 

https://view.genial.ly/60217127d71d150d9a9a5806/game-breakout-gdzie-jest-kniaznin

