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ST A WIA MY NA JA KO ŚĆ NA UCZ A N IA
Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w kraju

Dajemy możliwości poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach
zainteresowań.
Wolny czas możesz spędzić na zajęciach sportowych,
śpiewając w zespole „Spadczyna”, redagując szkolną
gazetkę „Lawa”, pracując w radiowęźle, współtworząc
stronę internetową Liceum, tworząc spektakle w grupie
teatralnej, poznając język niemiecki, jako trzeci język obcy.
Jeżeli chcesz poznać smak bycia studentem, ucząc się
w liceum – koniecznie przyjdź do nas.

Od klasy drugiej można rozszerzać przedmioty
w następujących kierunkach:

CZEKAMY NA CIEBIE !

 politechnicznym (matematyka,
informatyka, fizyka),
 medycznym (biologia, chemia),
 prawno–humanistycznym (historia,
język angielski, język rosyjski),
 ekonomiczno–politechnicznym
(matematyka, geografia i język angielski
lub język rosyjski).

Nasza szkoła znalazła się wśród 43 Najlepszych Szkół Województwa
Podlaskiego 2017 w rankingu organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017
ogłoszonego 14.01.2017r. szkoła uplasowała się na 14. miejscu
w województwie podlaskim. W Podrankingu Olimpijskim 2017 II LO
znalazło się na 5. miejscu w województwie i 54. miejscu w Polsce.

Atuty szkoły:




W Podrankingu Olimpijskim 2017









Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj na naszą stronę internetową www.lozbjn.edu.pl

W naszym Liceum uczą się absolwenci gimnazjów: Nr 1, 2, 3
z Bielska Podlaskiego, z Augustowa, Bociek, Czeremchy, Czyż,
Grodziska, Hajnówki, Kleszczel, Krakowa, Mielnika, Narewki,
Narwi, Oleksina, Orli, Siemiatycz, Wyszek.
Ty również możesz być wśród nas!

ZAPRASZAMY!









Uczniowie II LO należą do elity uczniów województwa podlaskiego!
Uczestniczą i zdobywają nagrody w ciekawych i wartościowych
projektach edukacyjnych. Jako laureaci konkursów i olimpiad
otrzymują nie tylko nagrody rzeczowe, ale przede wszystkim uzyskują
indeksy uczelni wyższych.
II LO z BJN JEST NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ W POWIECIE BIELSKIM! Ma
najwyższą zdawalność matury w powiecie bielskim. Fundacja
Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza
w Bielsku Podlaskim jest wśród najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych
w
Rankingu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2017”.
II LO posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła” w kategorii Liceum
Ogólnokształcące. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które
reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz
zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Jest
potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
Młodzież liceum tworzy grupę teatralną The M.A.S.K.. W Kreatywnym
Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim pod kierunkiem aktora Mateusza
Sacharzewskiego Grupa The M.A.S.K. prowadzi pracę warsztatową
i wystawia spektakle.
Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał uzdolnionym
artystycznie uczniom liceum stypendia w dziedzinach: muzyka, teatr,
literatura, film, folklor.
Szkoła otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu IT-SZKOŁA
w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
w
zakresie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych w V edycji Programu Warszawskiej Wyższej Szkoły
Informatyki i NASK.
Uczniowie liceum zajęli I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców
w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół o Puchar
Starosty.
Szkoła znana jest z tego, że uczniowie bardzo chętnie angażują się
w różne akcje o charakterze non profit i aktywnie wspierają ideę
wolontariatu.
Klasopracownie są wyposażone w sprzęt multimedialny.
Biblioteka szkolna oferuje czytelnikom bardzo bogaty księgozbiór.
Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

