
                                          

                                     Dlaczego warto wybrać II LO im. Emilii Plater ? 

     Uniwersyteckie II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu to 

wyjątkowa szkoła, która łączy ponadstuletnią tradycję z nowoczesnością. Świetnie 

wykształcona i doświadczona  kadra pedagogiczna oraz patronat Uniwersytetu 

Śląskiego i wielu innych uczelni są gwarancją wysokiego poziomu nauczania. 

    W roku szkolnym 2020/2021 , wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  społeczności, 

do bogatej oferty edukacyjnej dodajemy profil dwujęzyczny. Nauka geografii, 

historii, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie   i informatyki będzie odbywała 

się w języku angielskim. Młodzież , która wybierze ten profil, poszerzy swoją wiedzę  

o sztuce i literaturze angielskiej i amerykańskiej na lekcjach uzupełniających 

prowadzonych również  w tym języku. Uczniowie mogą także  wybrać  profile : 

prawno-politologiczny, medialny, językowy, matematyczny, przyrodniczy, 

biologiczno-chemiczny. 

    Młodzież , która zdecyduje się na naukę w  naszym Liceum, będzie mogła  nie tylko 

pogłębiać swoją wiedzę z wielu dziedzin, które dziś tak bardzo przydają się na 

wymagającym rynku pracy, ale także osiągać sukcesy w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych. Lekcje odbywają się w zmodernizowanych i wyposażonych w tablice 

interaktywne pracowniach, a klasopracownia fizyczna jest najnowocześniejsza w 

Zagłębiu. 

    Atmosfera panująca w szkole oraz szeroka gama zajęć pozalekcyjnych umożliwi 

również rozwijanie pasji i zainteresowań. Uczestniczenie m.in. w zajęciach szkolnego 

teatru, drużyny ratowniczej czy klubu historycznego będzie intelektualną i 

artystyczną przygodą. 

  Atutem naszego Liceum jest również wymiana międzynarodowa związana                      

z projektem „Erasmus+”, dzięki której dzielimy się doświadczeniami, kształcimy oraz  

zawieramy przyjaźnie z mieszkańcami wielu zakątków świata. 

  Możemy poszczycić  się także działalnością społeczną i charytatywną. Od wielu 

lat niesiemy pomoc potrzebującym , uczestnicząc m.in. w działaniach Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy czy  Maratonie Pisania Listów Amnesty International, 

propagując ideę Pól Nadziei,  wspierając Polaków  na Kresach, sosnowieckie domy 

dziecka czy  schroniska dla zwierząt. Wiele ważnych przedsięwzięć i projektów inicjują 

sami uczniowie. 

   Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą II LO i. E. Plater , które zostało 

wyróżnione Srebrną Tarczą przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Zachęcamy 

również do odwiedzenia naszej strony internetowej http://plater.edu.pl/   Czekamy na 

Wszystkich, którzy marzą nie tylko o intelektualnym rozwoju, twórczej pracy, ale także 

chcą rozwijać swoje pasje, realizować ciekawe projekty. Czekamy właśnie na Ciebie. 

Dołącz do nas! 
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