CO SIĘ U NAS DZIEJE?
Uroczystości cykliczne: Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Patronki, Europejski Dzień Języków, Festiwal
Podróżników, Festiwal Kultury, Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Rady Rodziców, Festiwal Nauki UPH, Tydzień Kariery, Turniej Sportowo – Rekreacyjny o Puchar
Dyrektora Szkoły, Festiwal Piosenki.

W tym roku odbyły się:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią ;
Koncert Marcina Stycznia ” Pieśń o Bogu ukrytym”- poezja Karola Wojtyły;
XVIII Festiwal Nauki i Sztuki – we współpracy z UP-H w Siedlcach;
Warsztaty dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w Internecie;
Wspólne kolędowanie z pensjonariuszami Domu nad Stawami;
Dyskusja dotycząca praw zwierząt w Polsce zainicjowana przez Szkolne Koło Przyjaciół;
Zwierząt: zbiórka karmy dla zwierząt i wsparcie fundacji Viva! ;
Warsztaty literackie i włączenie się w projekt MOK Czytanie Ziemi Obiecanej;
Nocne pisanie listów – Amnesty International;
Akcje charytatywne:
- Paczka dla bohatera;
- Góra Grosza;
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- Nocne pisanie listów – Amnesty International;
- Ogólnoświatowa akcja "Mleko dla Aleppo" - zbiórka pieniędzy dla głodujących dzieci w Aleppo;
- Nocne pisanie kartek dla dzieci z oddziału onkologicznego „Wylosuj Anioła- zostań Aniołem” ;

Projekty:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Szkoła w pilotażu programowania - „Programowanie- wizją przyszłości” – innowacja pedagogiczna;
Konkurs „Jesteśmy cyfrowo bezpieczni” edycja 2017 organizowany przez Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie” w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl ;
Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej „Storytelling – opowiadamy, żeby zrozumieć, rozumiemy, żeby
zmieniać” ;
Projekt Erasmus+ ” Fit for work in Europe” (dostosowanie młodych ludzi do pracy w Europie;
Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży Siedlce–Oranienburg;
#Komórkomania - rejestracja dawców szpiku we współpracy z Fundacją DKMS;

Olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
Olimpiada ”Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” ;
Olimpiada Wiedzy Historycznej;
Olimpiada Wiedzy Technicznej;
Olimpiada Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa;
Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu;

WWW.KROLOWKA.SIEDLCE.PL
Dołącz do nas na Facebook’u!
www.facebook.com/radio.krolowka

www.facebook.com/KrolowkaSU

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
KLASA

Święta Królowa Jadwiga była najmłodszą córką Ludwika Węgierskiego. Już jako 10-letnia księżniczka w
dniu 16 października 1384 r. została koronowana na króla Polski, a 2 lata później poślubiła 35-letniego księcia
litewskiego– Władysława Jagiełłę. Młoda królowa przyczyniła się do odnowy Uniwersytetu Krakowskiego oraz
kształcenia urzędników królewskich. Dużą sławę przyniosła jej także ogromna pobożność, oddanie biednym i
pokrzywdzonym. 8 czerwca 1997 r. została kanonizowana przez Ojca Świętego– Jana Pawła II na Błoniach
Krakowskich. W uroczystości wzięła udział liczna społeczność naszego liceum. W związku z tym w 2001 r. szkoła
nasza zmieniła nazwę na II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi. Kolejna zmiana związana jest z
powstaniem w 2009 oddziałów dwujęzycznych. Od tego czasu młodzież uczęszcza do II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

1A, B

PATRONKA SZKOŁY – ŚW. KRÓLOWA JADWIGA

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
OBOWIĄZKOWE

(2)

Matematyka
Fizyka

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
W KLASIE II
(DO WYBORU)

Język angielski
Informatyka

OPINIE UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW O „KRÓLÓWCE”
Gdybym stała/stał po raz drugi przed decyzją wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wybrałabym/wybrałbym
„Królówkę”, ponieważ:
➢ ważny jest dla mnie wysoki poziom kształcenia, a w tej szkole ten właśnie element jest bardzo istotny;
➢ w szkole mam możliwość rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach z którymi wiążę przyszłość;
➢ uważam, że Królówka” to dobra szkoła - i to nie tylko ze względu na „klimat”;
➢ jestem w niej ponieważ nie miałem wątpliwości, że zdobędę tu wiedzę, nabędę umiejętności i nabiorę
pewności siebie;
➢ „Królówka” to ludzie, którzy tworzą jej niepowtarzalną atmosferę. Jest wśród nich wielu indywidualistów,
są aktywiści, osoby zainteresowane działalnością charytatywną; mają ciekawe zainteresowania, ambitnie
planują przyszłość. Szkoła uczy tolerancji, otwiera na różne kultury i daje możliwość wszechstronnego
rozwoju – dlatego wybrałabym ją z pewnością jeszcze raz;
➢ jest tu bardzo dobra kadra pedagogiczna, ciekawe metody pracy nauczycieli i skuteczność, to kryteria,
które brałem pod uwagę wybierając „Królówkę”. Dziś wiem, że wybrałem dobrze;

---

1C, G

Język łaciński; projekt Promocja
Zdrowia realizowany we współpracy z
Mazowieckim Szpitalem
Wojewódzkim w Siedlcach; zajęcia w
Instytucie Biologii i Chemii
Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach

Biologia
Chemia

Matematyka
Język angielski

1D

Język:
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
hiszpański
Język:
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
hiszpański

Historia
Język polski

Wiedza o
społeczeństwie
Język francuski
Język niemiecki

Język francuski
lub niemiecki

Filozofia

1E

➢ Finaliści XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
➢ Laureat XXI Olimpiady Tematycznej – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od
Obertyna do Wiednia;
➢ Finalista I Olimpiady Wiedzy Historycznej;
➢ Finalista konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”;
➢ Wynikiu bardzo dobre w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”;
➢ Finalista Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu;
➢ I miejsce drużynowo dziewcząt i II miejsce chłopców w LV Zawodach Strzeleckich „O Srebrne muszkiety2016” na etapie ogólnopolskim;
➢ III miejsce drużynowo w finale centralnym i I miejsce indywidualnie w II Olimpiadzie Wiedzy o Obronności
i Bezpieczeństwie Państwa;
➢ Laureaci w VI Dyktandzie Siedleckim oraz tytuł Szkoły Mistrzów ortografii 2016;
➢ II i III miejsce w V Siedleckim teście Historycznym;
➢ II miejsce w Konkursie Wiedzy o Parlamencie Europejskim;
➢ Bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”;
➢ I miejsce w Siedlcach we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych;
➢ I miejsce w Międzypowiatowej Licealiadzie w narciarstwie biegowym dziewcząt;
➢ I miejsce w Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnym siedleckich szkół ponadgimnazjalnych w ramach
obchodów „Dni Siedlec”;
➢ III miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych rejonu siedleckiego 2016 r.;

(DO WYBORU)

ZAJĘCIA DODATKOWE
OBOWIĄZKOWE

Matematyka
Geografia

Wiedza o
społeczeństwie
Język francuski
Język niemiecki

Język francuski
lub niemiecki

Ekonomia w praktyce

1F

NASZE SUKCESY

DRUGI JĘZYK
OBCY

Geografia
Wiedza o
społeczeństwie

Język francuski
Język niemiecki

Wybrany
język
rozszerzony

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:
informatyka , historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie, elementy
turystyki

•
•
•
•
•

Każdy oddział klasy pierwszej liczy 30 osób;
Tworzenie grup przedmiotowych w zakresie przedmiotów rozszerzonych „do wyboru”
uzależnione jest od liczby zainteresowanych uczniów;
Wybór drugiego języka obcego i przyporządkowanie do grupy językowej uwzględnia
preferencje ucznia, lecz ze względów organizacyjnych uzależnione jest od ilości punktów
uzyskanych podczas rekrutacji;
Zastanów się nad wyborem języka dodatkowego, gdyż zmiana może okazać się
niemożliwa;
Pamiętaj o przestrzeganiu terminów podanych w systemie rekrutacji;

WYMAGANIA
•
•
•

•

świadectwo ukończenia gimnazjum;
wynik egzaminu gimnazjalnego zawarty w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
co najmniej dobra ocena zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum;
kwestionariusz osobowy;

