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Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

język polski
wiedza o społeczeństwie
historia

        

   Lubisz czytać lub tworzyć literaturę? Pasjonujesz się kinem czy teatrem? 

Chcesz w przyszłości zostać prawnikiem albo dziennikarzem? Ten kierunek 

jest dla Ciebie -  dla ucznia, który myśli o studiowaniu m.in.: historii, filologii 

polskiej, kulturoznawstwa, filozofii, dziennikarstwa, prawa, administracji, 

archeologii, politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii. 

PROFIL SPOŁECZNO-PRAWNY Z HISTORIĄ



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

język polski
wiedza o społeczeństwie
geografia

           To miejsce dla ludzi kreatywnych i ciekawych świata, pragnących rozwijać 

pasje, dzielić się swoimi poglądami i spojrzeniem na świat. Profil tej klasy 

przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych studiowaniem m.in.: 

filologii polskiej, kulturoznawstwa, filozofii, dziennikarstwa, prawa, 

administracji, politologii, socjologii, turystyki, stosunków międzynarodowych, 

gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu.

PROFIL SPOŁECZNO-PRAWNY Z GEOGRAFIĄ



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

język angielski
matematyka
geografia

         
   Zapraszamy szczególnie  uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania 

związane przede wszystkim z turystyką i językami obcymi. Profil tej klasy pozwala 

w przyszłości podjąć naukę na różnych kierunkach  społecznych                             

i ekonomicznych, m.in. na: filologii angielskiej, kulturoznawstwie, europeistyce, 

zarządzaniu, marketingu, turystyce, gospodarce przestrzennej, architekturze 

krajobrazu, ekonomii, logistyce.

PROFIL MENADŻERSKI



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:
matematyka
język angielski
informatyka

        

Klasa dedykowana jest uczniom preferującym technikę i informatykę oraz 

zainteresowanym innowacjami technicznymi. Profil politechniczny z matematyką 

otwiera przed młodymi ludźmi możliwość studiowania na kierunkach 

politechnicznych i uniwersyteckich, m.in.: budownictwo, automatyka, 

mechatronika, architektura, teleinformatyka, robotyka, programowanie, 

informatyka stosowana, grafika komputerowa.

         

PROFIL POLITECHNICZNY Z INFORMATYKĄ



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:
matematyka
język angielski
fizyka

        

Ta oferta adresowana jest do pasjonatów nauk ścisłych. Daje uczniom szansę na 

studiowanie kierunków politechnicznych i uniwersyteckich, m.in.: budownictwa, 

automatyki, mechatroniki, architektury, teleinformatyki, robotyki, programowania, 

fizyki stosowanej, informatyki stosowanej, grafiki komputerowej.

         

PROFIL POLITECHNICZNY Z FIZYKĄ



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

biologia
chemia
matematyka

           Wybór profilu medycznego z matematyką daje szerokie możliwości dalszego 

kształcenia na studiach medycznych i przyrodniczych, na tak ciekawych               

i przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, farmacja, stomatologia, 

biotechnologia, biochemia, dietetyka, rehabilitacja, analityka medyczna, 

fizjoterapia, kosmetologia, weterynaria, ochrona środowiska. Umożliwia też 

studiowanie na kierunkach politechnicznych.

 

PROFIL MEDYCZNY Z MATEMATYKĄ



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

biologia
chemia
fizyka

        
   Edukacja w klasie o tym profilu to bardzo dobra propozycja, jeśli w przyszłości 

planujesz studiować np.: medycynę, farmację, stomatologię, biotechnologię, 

biochemię, dietetykę, rehabilitację, analitykę medyczną, fizjoterapię, 

kosmetologię, weterynarię, ochronę środowiska.

 

PROFIL MEDYCZNY Z FIZYKĄ



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

język polski
język angielski
geografia

         

   Profil tej klasy pozwala w przyszłości podjąć naukę na różnych kierunkach 

na uniwersytecie i politechnice, m.in.: filologia angielska, kulturoznawstwo, 

europeistyka, zarządzanie, marketing, turystyka, gospodarka przestrzenna, 

architektura krajobrazu, ekonomia.

PROFIL JĘZYKOWY



Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

język polski
język angielski
geografia

Klasa sportowa z piłką siatkową od dawna jest stałym walorem edukacyjnym 
naszej szkoły. Zapraszamy wszystkich pasjonatów siatkówki, którzy chcą rozwijać 
swoje sportowe umiejętności, aby wzięli  udział w projekcie przez lata wspieranym 
przez Skrę Bełchatów. Profil tej klasy pozwala w przyszłości podjąć naukę na 
różnych kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych, m.in.: filologia angielska, 
kulturoznawstwo, europeistyka, zarządzanie, marketing, turystyka, gospodarka 

przestrzenna, architektura krajobrazu, ekonomia.

 PROFIL SPORTOWY Z PIŁKĄ SIATKOWĄ



Dlaczego warto wybrać 

II Liceum Ogólnokształcące

 im. J. Kochanowskiego 

w Bełchatowie?



II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 

w Bełchatowie to z pewnością szkoła dla Ciebie!  

   W środowisku lokalnym jesteśmy znani z tego,                     

że potrafimy pogodzić wysoki poziom nauczania                  

z przyjazną i życzliwą atmosferą, o czym świadczą 

zarówno wyniki, jak i zadowoleni absolwenci.



✔ Zapewniamy wysoką jakość nauczania 

i dobre przygotowanie

     do egzaminu maturalnego.

✔ Osiągamy zaszczytne miejsca w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych, uczestniczymy 

w olimpiadach, m.in. geograficznej, historycznej. 

✔ Nasi uczniowie to stypendyści Prezesa Rady 

Ministrów, Rady Powiatu i Prezydenta Bełchatowa



Szkoła objęta jest programem Siatkarskich Ośrodków 

Szkolnych, skupiających młodzież uzdolnioną sportowo 

w zakresie piłki siatkowej. Współpracujemy z EKS Skra 

Bełchatów, a nasi sportowcy wchodzą w skład drużyn 

kadetów i juniorów.



Rozwijamy zainteresowania i talenty poprzez:

✔ wycieczki, warsztaty terenowe, 
wyjścia edukacyjne do kina, 
wyjazdy do teatru, spotkania 
ze specjalistami

✔ współpracę z Uniwersytetem 
Łódzkim w ramach programu 
„Zdolny uczeń - świetny 
student”

✔ zajęcia w wolontariuszami 
z różnych zakątków świata

✔ zajęcia pozalekcyjne i działalność charytatywną



Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową 

(8 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne, 

część w projektory), objęta jest monitoringiem. Lekcje 

wychowania fizycznego odbywają się w kompleksie 

sportowym, który tworzą: sala sportowa z zapleczem 

sanitarnym, siłownia, boisko Orlik, boisko do piłki plażowej.  

Uczniowie korzystają także z basenu i lodowiska PCS, które 

znajdują się w pobliżu szkoły.



 „Kochanowski” 

to wyjątkowe miejsce

 i wyjątkowi ludzie! 


