
OFERTA EDUKACYJNA

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w   sprawie  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz
postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  szkół,
placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).

Oferta szkoły
Klasa 1a 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o 
społeczeństwie 
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język francuski (drugi język            
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

Klasa 1b 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza                   
o społeczeństwie 
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki/ język rosyjski (drugi język              
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

Klasa 1c 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język            
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Klasa 1d 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język rosyjski (drugi język              
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

Klasa 1e 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język            
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka
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Klasa 1f 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język rosyjski (drugi język              
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Klasa 1g 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język            
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Klasa 1h 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język            
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Klasa 1i 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język rosyjski (drugi język              
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia

Klasa 1j 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia 
Nauczane języki: I - język angielski, II – język niemiecki/język francuski (drugi język            
do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia
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