
humanistyczna
Ze sztuką na TY!

KLASA A

aktywności  sportowej  i  rekreacj i
Otwórz się na świat!

KLASA B

społeczna:  bezpieczeństwo,  zarządzanie 
kryzysowe,  ratownictwo

 I  Ty możesz zostać bohaterem!

KLASA C

To nowa klasa, która nawiązuje do długiej tradycji służby społecznej naszej Szkoły, jej działań charytatywnych.
Naszym celem jest przygotowanie Was do zawodów związanych ze służbą społeczną (bezpieczeństwo wewnętrzne,
ratownictwo). Promujemy przedmioty takie jak bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne, które będą realizowane
pod patronatem Wydziału Zdrowia ATH (pierwsza pomoc - Certyfikat Unii Europejskiej, medycyna ratunkowa -
katastrofy, promocja zdrowia),we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM, Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej i Policji (teoretyczne i praktyczne zajęcia w terenie, pokazy i ćwiczenia strażackie 
i ratownicze, certyfikaty Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - członek i dowódca oraz OSP).

Przedmioty uzupełniające: ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe

Rozszerzone przedmioty: biologia, język angielski. 
I język : język angielski, II  język (do wyboru):  język niemiecki, język francuski lub język włoski

biologiczno-chemiczna 
 Bądź bl iżej  świata przyrody i  nauki!

KLASA D

Dbamy o Wasze potrzeby i rozwój zainteresowań naukami przyrodniczymi. Jeśli chcesz kontynuować naukę na
studiach medycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych oraz wydziałach psychologii, fizjoterapii,
analityki medycznej, biotechnologii, genetyki, pielęgniarstwa i ochrony środowiska - to klasa dla Ciebie!. Zajęcia
laboratoryjne z biologii i chemii realizujemy w nowoczesnych pracowniach pod patronatem ATH, a także regularnie
współpracujemy z UJ oraz Uś.

Przedmioty uzupełniające: łacina medyczna,  podstawy anatomii – w zależności od wyborów uczniów
(zorganizowanie takich zajęć możliwe, jeśli zdecyduje się odpowiednio duża grupa uczniów).

Rozszerzone przedmioty: biologia, chemia, język angielski.
I język : język angielski; II  język (do wyboru): język niemiecki, język francuski lub język włoski

Jeśli interesujesz się sportem, aktywnością, zdrowym stylem życia i chcesz rozwijać swoje sportowe pasje, wybierz
tę klasę! Stawiamy na wszechstronny rozwój, zdrowy styl życia, wyjeżdżamy na obozy sportowe, osiągamy
największe w mieście i rejonie sukcesy sportowe, 
a ponadto rozwijamy wiedzę z przedmiotów przyrodniczych. Ukończenie tej klasy daje możliwość studiowania na
kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, trener personalny, dietetyka, kierunki geograficzno-
turystyczne i inne.

Przedmiot uzupełniający- turystyka i rekreacja, podstawy anatomii, dietetyka w sporcie

Rozszerzone przedmioty: geografia, język angielski 
I język :język angielski, II  język niemiecki

W tej klasie stawiamy na rozwój kulturalny poprzez stałą współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury (kina, muzea,
teatry). Organizujmy liczne spotkania z inspirującymi ludźmi, a także zachęcamy uczniów do własnej twórczości
artystycznej (spektakle, koncerty, etiudy filmowe, koła dyskusyjne i wiele innych). Nauka w tej klasie otwiera
możliwości kontynuacji kształcenia na kierunkach humanistycznych wszystkich specjalności.

Przedmioty uzupełniające: edukacja łacińska, podstawy filozofii, zajęcia artystyczne (historia sztuki) – w zależności
od wyborów uczniów (zorganizowanie takich zajęć jest możliwe, jeżeli zdecyduje się odpowiednio duża grupa
uczniów).

Rozszerzone przedmioty: język polski,  historia, język angielski 
I język : język angielski,  II  język  (do wyboru) : język niemiecki, język francuski lub język włoski

 

W odpowiedzi na Wasze potrzeby utworzyliśmy klasę, w której łączymy realizację Waszych zainteresowań 
z poznawaniem  nowoczesnych aplikacji.  Proponujemy przedmioty ścisłe w połączeniu z  nowoczesnymi
technologiami informatycznymi.  Ukończenie tej klasy daje możliwość studiowania na kierunkach nauk ścisłych
połączonych z analizą i przetwarzaniem danych.  

Przedmioty uzupełniający:  Zastosowanie nowoczesnych aplikacji

Rozszerzone przedmioty: geografia, język angielski i matematyka do wyboru z informatyką
I język : język angielski, II język (do wyboru) : język niemiecki, język francuski lub język włoski 

nauk przyrodniczych
Poznaj świat natury i  technologii

 

KLASA E

 k lasa psychoedukacyjna 
Bądź bl iżej  człowieka

 

KLASA F

To klasa dla tych, którzy interesują się motywami ludzkiego postępowania, formami pomocy drugiemu
człowiekowi, tematyką społeczną, chcą nauczyć się kreatywnego myślenia, radzenia sobie z emocjami.
Przygotowuje do studiów wyższych o kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych. Współpraca
z ATH, wolontariat, warsztaty psychoedukacyjne i nauka podstaw języka migowego - to jej atuty.

Przedmioty uzupełniające: Elementy języka migowego oraz neurografika i zajęcia artystyczne (elementy historii
sztuki) – do wyboru (według deklaracji zainteresowań i potrzeb).

Rozszerzone przedmioty: język polski, biologia i język angielski 
I język : język angielski, II język (do wyboru) : język niemiecki, język francuski lub język włoski

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!



Instytucje, z którymi współpracujemy:

V edycja Festiwalu Nauk Ścisłych – impreza
ciesząca się dużą popularnością wśród młodzieży,
nauczycieli i wykładowców.  
Podobnie, jak w poprzednich latach podczas
wydarzenia  nie zabrakło  gości specjalnych -
pojawili się u nas przedstawiciele świata nauki,
którzy w wyjątkowy sposób zaprezentowali swoją
działalność. 

V edycja Festiwalu Nauk Ścisłych cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem naszych licealistów
oraz uczniów szkół podstawowych,  których
przybyło ponad 400 z 10 szkół podstawowych.

           AMBICJA
           SUKCES
TOLERANCJA

 SATYSFAKCJA
 KULTURA

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ADAMA ASNYKA W BIELSKU-BIAŁEJ
43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 13
33 812 21 65, www.asnyk.edu.pl

II Liceum Ogólnokształcące już od   lat jest organizatorem
projektu „Zwyczajne i niezwyczajne kobiety w historii XX
i XXI w. Polski”. Impreza ta ma charakter wielowymiarowy,
w murach naszej szkoły gościliśmy wielu znakomitych
gości, którzy podczas wykładów oraz warsztatów dzielili się
z nami wspomnieniami, opowiadali nam o tajnikach swojej
pracy zawodowej, swoich pasjach, a także związkach 
z naszym rodzinnym miastem. Równie ważnym elementem
naszego projektu są konkursy, w przeciągu tych 10 lat były
to m.in. konkursy recytatorskie, wokalne, konkurs na
monodram, kostium teatralny, konkurs krasowmówczy,
konkursy plastyczne, fotograficzne i multimedialne. Jako
podsumowanie projektu w auli szkoły wystawiany jest
uroczysty spektakl, który jest również szansą dla uczniów
przygotowujących się do egzaminów do szkół aktorskich na
zaprezentowanie przed publicznością. 
W ciągu tych 10 lat odwiedziło nas już ponad 1000 uczniów 
 z Bielska-Białej i okolic.

Impreza ta daje szansę rywalizacji, ale również możliwość
spotkania wielu rozpoznawalnych dzięki swoim sukcesom
kobiet, które motywują młodzież do aktywności, rozwijania
swoich pasji, przedsiębiorczości – a przede wszystkim
odwagi w realizacji swoich marzeń.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w programach
europejskich. 
W latach 2012-2014 w liceum realizowany był projekt
Comenius: Home sweet home, a w latach 2017-2019
pracowaliśmy nad projektem Erasmus+: Call for
tolerance. Programy europejskie stwarzają
niepowtarzalną możliwość spotkań i wymiany
doświadczeń młodych ludzi, wspierają doskonalenie
znajomości języków obcych oraz uczą otwartości 
i tolerancji wobec innych narodowości  i kultur.
Od 1997 roku tradycją naszej szkoły jest coroczna
WYMIANA POLSKO - NIEMIECKA, której  celem jest
nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą
szkolną. Wzajemne poznanie i zrozumienie młodych
pokoleń ma duże znaczenie dla trwałego porozumienia
między naszymi narodami.

ZAPRASZAMY

www.asnyk.edu.pl


