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Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego 

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 

na rok szkolny 2017/18 

 

NOWOŚĆ!!! W roku szkolnym 2017/2018 w II LO z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego w Hajnówce planowane jest utworzenie klasy sportowej o profilu PIŁKA 

SIATKOWA dla dziewcząt i chłopców.* 

W roku szkolnym 2017/18 nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym 

odbywać się będzie od drugiego semestru klasy pierwszej w systemie 

międzyoddziałowym (uczeń nie wybiera profilu klasy ale sam go tworzy). 

Uczeń dokonuje wyboru  przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym  

podczas  składania  dokumentów,  a  ostatecznie  do  końca listopada pierwszego semestru 

nauki, według poniższego schematu:  

 

 

http://www.bialorushajnowka.pl/


II Liceum Ogólnokształcące  z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego 
17-200 Hajnówka ul. Piłsudskiego 3 tel. (85) 6822496 
e-mail: zszdnjb@o2.pl 
www.bialorushajnowka.pl 

 
 

W sytuacji, gdy uczeń wybierze język obcy nauczany w zakresie rozszerzonym, 

dodatkowo wybiera jeden język z trzech pozostałych, którego będzie się uczył w zakresie 

podstawowym. 

 

W przypadku, gdy uczeń nie wybierze języka obcego nauczanego w zakresie 

rozszerzonym, wówczas wybiera dwa języki spośród: j. angielski, j. niemiecki,  

j. rosyjski, j. francuski, których uczy się: 

 pierwszego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo 

 drugiego języka w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

 

Nauka jednego języka obcego musi być kontynuacją z gimnazjum. 

 

W szkole można uczęszczać na lekcje religii prawosławnej, religii katolickiej lub etyki. 

 

W liceum wszyscy uczniowie uczą się języka białoruskiego. 

 

*Zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo z zachowaniem wyboru przedmiotów rozszerzonych przygotowujących do 

egzaminu maturalnego. 

Będąc w klasie sportowej masz możliwość udziału: 

 specjalistycznych treningach, 

 meczach i zawodach, 

 obozach sportowych, 

 spotkaniach i treningach z zawodnikami pierwszoligowego Siatkarskiego 

Klubu Sportowego w Hajnówce. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy w ramach projektu unijnego: 

 zajęcia wyrównawcze i rozwijające umiejętności: 

 biologiczno – chemiczne 

 matematyczno – fizyczne 

 matematyczne 

 języka angielskiego 

 wyjazdy naukowe 

 doradztwo zawodowe 
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