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RANKING LICEÓW 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

5 miejsce w województwie podlaskim 

29 miejsce w kraju

w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim

Tytuł SREBRNEJ SZKOŁY w głównym  

Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020



RANKING LICEÓW 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Tytułem srebrnej szkoły szczycimy się już 

trzy lata



ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU 

MATURALNEGO 2019 w LO

91.40%

81%

89% 91.30%

II LO z DNJB Powiat Województwo Kraj



NASZE SUKCESY W OLIMPIADACH 

W R. SZK. 2018/2019

Nazwa Olimpiady Szczebel / etap Nazwa osiągnięcia/

uzyskane tytuły

XXV Edycja Olimpiady Języka 

Białoruskiego w Polsce

centralny Laureat – 1 tytuł

Finalista – 6 tytułów

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o 

HIV/AIDS

wojewódzki Finalista – 2 tytuły

Podlaska Olimpiada Wiedzy 

Biologicznej

centralny Laureat – 1 tytuł

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Wiedzy o Żywności i 

Żywieniu

centralny Laureat – 1 tytuł

Finalista – 1 tytuł

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej okręgowy

centralny

Finalista – 1 tytuł

Finalista – 1 tytuł



System ITU i mentoring

▪ Realizujemy autorski program 

indywidualnego wsparcia uczniów, 

przygotowujących się do konkursów 

przedmiotowych i olimpiad.

▪ Każdy uczeń, będący laureatem lub 

finalistą konkursu przedmiotowego, objęty 

jest opieką mentorską nauczyciela.



STYPENDIA PRZYZNANE 

ZA ROK  SZKOLNY 2019/20

▪ Prezesa Rady Ministrów  - 1 uczeń za wysokie wyniki 

w nauce

▪ Marszałka Województwa Podlaskiego  – 2 uczniów za 

wysokie wyniki w nauce

▪ Marszałka Województwa Podlaskiego – 2 uczniów za 

twórczość artystyczną

▪ Stypendium im. Simony Kossak – 33 uczniów za 

wysokie wyniki w nauce



UCZEŃ MA WPŁYW NA 

TWORZENIE PROFILU!

▪ nauczanie przedmiotów w zakresie 

rozszerzonym odbywać się będzie od klasy 

pierwszej, w systemie międzyoddziałowym 

i oddziałowym



PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

• uczeń wybiera trzy przedmioty rozszerzone
1 przedmiot nauczany po  

8 godzin w 4-letnim cyklu 

kształcenia spośród 

(przedmioty bazowe) 

1 przedmiot nauczany po 8 

godzin w 4-letnim cyklu 

kształcenia spośród 

(dobierany do przedmiotu 

bazowego) 

Język obcy nauczany 

6 godzin w cyklu 

kształcenia 

 

Matematyka 

Fizyka 

 

Język angielski 

 

 

Język rosyjski 

 

 

Język niemiecki 

 

Chemia 

Informatyka 

Język polski 

WOS 

Historia 

Biologia 

Chemia 

Matematyka 

 



JĘZYKI OBCE – C.D.

▪ Drugi język obcy (inny niż w zakresie 

rozszerzonym) będzie nauczany w zakresie 

podstawowym do wyboru spośród czterech:

◼ j. angielski,

◼ j. rosyjski, 

◼ j. niemiecki,

◼ j. francuski.



JĘZYK BIAŁORUSKI

W SZKOLE
▪ Wszyscy uczniowie uczą się języka 

białoruskiego  w zakresie podstawowym                  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo w cyklu 

nauczania.

▪ Dodatkowo uczeń może wybrać nauczanie 

języka białoruskiego w zakresie 

rozszerzonym w wymiarze 5 godzin 

tygodniowo.



ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY

▪ Deklaracja do oddziału, w którym część zajęć odbywa 

się dwujęzycznie (w języku polskim i białoruskim) 

następuje poprzez zaznaczenie opcji B na deklaracji 

wyboru.

▪ Planowane przedmioty objęte nauczaniem w formie 

dwujęzycznej to: edukacja dla bezpieczeństwa, 

historia, muzyka, geografia, przy możliwości objęcia 

tą formą nauczania dodatkowo języka angielskiego i 

zajęć WF.



Projekt w BIAŁORUSIE

▪ projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami".

Głównym celem projektu jest  zwiększenie świadomości 

ekologicznej w odniesieniu do cennych walorów przyrodniczych 

obu regionów: Puszczy Białowieskiej i Polesia, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną, stanowiącą cenne 

dobro o charakterze  kulturotwórczym.



UDZIAŁ W PROGRAMACH 

UNII EUROPEJSKIEJ

▪ W bieżącym roku szkolnym uczniowie realizacją projekt 

„Mniejszości narodowe bogactwem Europy” 

współfinansowanego w ramach programu Unii 

Europejskiej „Erasmus+”.

▪ Projekt jest realizowany we współpracy z Liceum 

Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 

11 Marca w Puńsku oraz partnerem zagranicznym 

Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie.



Wyjazdy zagraniczne, tzw. 

„Zielona Szkoła”

Każdego roku organizujemy wyjazdy 

zagraniczne.

. 
Francja

Hiszpania

Chorwacja

Grecja
Anglia

Białoruś

Litwa

Ukraina

Niemcy
Czarnogóra



KOŁA ZAINTERESOWAŃ

✓ Międzyprzedmiotowe Koło 

Doświadczalne (fizyka, 

chemia, biologia)

✓ Szkolne Koło PCK 

✓ Koło Naukowe Biologów 
✓ Zajęcia z udzielania pierwszej 

pomocy

✓ Koło Naukowe Fizyków ✓ Koło filmowo-fotograficzne

✓ Koło Języka Białoruskiego ✓ Kawiarenka Językowa

✓ Koło teatralno-recytatorskie ✓ Forum Ogarniętych

✓ Koło Języka Angielskiego ✓ Koło wokalne "Zniczka"

✓ Poznajemy historię 

najbliższą lub Historia 

naszego miasta i okolic -

koło historyczne

✓ Zespół taneczny

✓ Koło Języka Polskiego
✓ Młodzieżowy zespół 

muzyczny



WYPOSAŻENIE PRACOWNI 

DYDAKTYCZNYCH



BASEN ZA ŚCIANĄ BIAŁORUSA



bialorushajnowka.pl



REKRUTACJA



ABSOLWENCI II LO



DLACZEGO MY?



„BIAŁORUS”

Hajnówka

ZAPRASZA


