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HISTORIA NAJNOWSZA
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej jest 3-letnią szkołą
ponadgimnazjalną kończącą się egzaminem maturalnym.
Młodzież uczy się w 15 oddziałach, a liczba uczniów w roku 2011
wynosi 507. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania dzięki różnym
profilom klas: matematyczno-informatyczny, humanistyczny z elementami prawa,
przyrodniczy, prawniczy z elementami europeistyki, z rozszerzonymi językami zachodnioeuropejskimi
i marketingiem, humanistyczny z wiedzą o kulturze i sztuce.
Od roku 1995 Liceum należy do Towarzystwa Szkół Aktywnych. W roku 1996 szkoła zajęła
XI miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich zorganizowanym przez Komitet ds. UNESCO
i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W roku 2000 szkoła zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie szkół średnich
"Super Szkoła 2000" zorganizowanym przez Super Express oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- Uczymy skutecznie i z troską o każdego ucznia od ponad 90 lat. Szkoła nasza świadomie kształtuje
absolwenta, jako człowieka odpowiedzialnego, kreatywnego i wrażliwego, płynnie posługującego się
językami obcymi, z dobrym przygotowaniem informatycznym, potrafiącego swobodnie poruszać się wśród
problemów współczesnego życia społeczno-gospodarczego. Szkoła daje młodzieży solidne podstawy
edukacyjne będące trampoliną do dalszego zdobywania tajników wiedzy i poszukiwania swojego miejsca
we współczesnym świecie.
Uczniowie chętnie i z sukcesami uczestniczą w olimpiadach, konkursach oraz zawodach
sportowych. Są wśród nich laureaci i finaliści szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego a także
międzynarodowego. Bieżący rok szkolny również rozpoczął się sukcesem. Ministerstwo Edukacji Narodowej
doceniając osiągnięcia uczniów i ich nauczycieli, przyznało szkole tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Większość z naszych absolwentów kontynuuje naukę na wybranych uczelniach wyższych.
Z jakiego powodu szkoła została zgłoszona do projektu?
Dlaczego projekt jest ważny dla uczniów, szkoły i regionu?
Ponadregionalny projekt „Szkoła Sukcesu” stwarza naszym uczniom nowe możliwości edukacyjne
i okazję do rozwoju własnego potencjału intelektualnego. Realizowany projekt będzie świetną okazją
do wyposażenia absolwentów w rozszerzone kompetencje językowe i przygotowania do aktywnego
funkcjonowania na rynku pracy. Udział młodzieży w projekcie niesie ze sobą różnorodność
i wielopłaszczyznowość korzyści.
"Szkoła sukcesu" jest także kolejnym wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli. Stosowanie
nowatorskich metod edukacyjnych - e-learning’u kształtuje pozytywne cechy osobowości jak samodzielność,
odpowiedzialność i obowiązkowość. Mamy nadzieję, że rezultaty udziału w tym projekcie zaowocują już
w niedalekiej przyszłości u naszych uczniów.
Jest to naprawdę świetna inwestycja w kapitał ludzki prowadzona pod naukowym patronatem
Uniwersytetu Gdańskiego.

