Rekrutacja
Myślenie o przyszłości może sprawić, że człowiek nabawi się bólu głowy.
Nie wiemy, co się wydarzy. Sprawia to, że z jednej strony odczuwamy
ten fascynujący dreszczyk emocji związany ze skokiem w nieznane,
z drugiej strony powoduje to niepokój i pytania: czy dam radę? czy dobrze
wybiorę?
Filozofowie mówią, że najtrudniejsza decyzja dotyczy zawsze wyboru
pomiędzy dobrymi rzeczami. Podobnie jest z kolejnym etapem nauki. Każda
ze szkół oferuje wysokie standardy i wiele możliwości.
Pozwólcie, że i my przedstawimy Wam pewną ofertę. Wyjątkową, jak
wyjątkowa jest nasza szkoła. Bo wiecie, jest tylko jeden taki „Pilecki”.
Zresztą, zobaczcie sami.

II LO to szkoła zapewniająca solidny poziom
nauczania i przygotowania do matury, wymagająca,
ale przyjazna, dająca wsparcie i poczucie
bezpieczeństwa oraz możliwość indywidualnego
rozwoju. Zawsze będziesz najważniejszy!

mgr Renata Grzegorczyk
dyrektor

OTO, CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
Klasa 1 A
humanistyczno-dziennikarska
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym:
• język polski
• historia
• język angielski
Przedmiot uzupełniający:
• edukacja dziennikarska
Nauczane języki obce:
• język angielski
• język niemiecki lub język rosyjski
Co Cię czeka, jeśli wybierzesz tę klasę:
Zajęcia muzealne, lekcje teatralne, wyjazdy do teatru, filharmonii i kina; możliwość
udziału w przedmiocie „edukacja dziennikarska” oraz wyjazdy z nim związane.

Klasa 1B
Geograficzno - Humanistyczna
Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym:
• geografia
• wiedza o społeczeństwie
• język angielski
Nauczane języki obce:
• język angielski
• język niemiecki lub język hiszpański

Co Cię czeka, jeśli wybierzesz tę klasę:
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z geografii i języków obcych w szkole
i w terenie; wyjazdy turystyczne w kraju i za granicę; możliwość
wzięcia
udziału
w
międzynarodowych
programach
współpracy
szkół.

OTO, CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
Klasa 1 C
biologiczno - chemiczna
z dietet yką

Przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym:
• biologia
• chemia
Przedmiot uzupełniający:
• dietetyka
Nauczane języki obce:
• język angielski
• język niemiecki lub język rosyjski
Co Cię czeka, jeśli wybierzesz tę klasę:
Wyjazdy do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach; zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym i palmiarni;
wykłady i warsztaty laboratoryjne w Pałacu Młodzieży w Katowicach; możliwość wzięcia
udziału w projekcie ekologicznym Slow-Eco.
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Matura 2020
Choć był to niezwykły czas, pełen trudu
i niepokoju, to wszyscy, nauczyciele
i uczniowie, patrzyliśmy z nadzieją
w przyszłość.
#jeszczebedziedobrze

SPORT
Nasze sportowe reprezentacje biorą udział we wszystkich zawodach międzyszkolnych szkół
ponadpodstawowych, organizowanych na terenie powiatu mikołowskiego. Odnosimy w nich
sukcesy sportowe i często awansujemy do zawodów rejonowych, a nawet wojewódzkich.
Są to zawody lekkoatletyczne, tenisa
stołowego, badmintona, narciarstwa
zjazdowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykowej,
siatkówki plażowej oraz zawody szachowe.
Wielokrotnie byliśmy mistrzami powiatu w lekkoatletyce dziewcząt, od wielu
lat awansujemy do zawodów wojewódzkich w sztafetowych biegach przełajowych, w zeszłym roku nasze tenisistki
zajęły III miejsce w półfinałach zawodów wojewódzkich.
Chłopcy odnieśli sukces w badmintonie, zwyciężając
w powiecie i awansując do zawodów rejonowych. Najbardziej spektakularnym sukcesem było zdobycie
2 lata temu tytułu Mistrza Powiatu w koszykówce.
Drużyna dziewcząt zwyciężyła w piłce siatkowej
w powiecie, a w piłce nożnej zajęła III miejsce
w województwie!!!

Wśród uczniów naszej szkoły mamy wielu sportowców,
którzy odnoszą sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe
w różnych dyscyplinach sportowych.

BUDYNEK SZKOŁY
Najszybciej przyzwyczajamy się do budynku szkoły. Po pierwszych tygodniach staje
się on dla nas czymś znanym, oczywistym,
czasem nawet czujemy się w nim jak
u siebie: w domu. To jest dla nas ważne!
Staramy się, żeby było u nas zarówno
nowocześnie, jak i przytulnie.
Mamy szafki dla każdego ucznia, salę gimnastyczną, w której jest duuuuużo miejsca
oraz sklepik szkolny, gdzie można kupić
przepyszne kanapki. Pracownia chemiczna
wyposażona jest we wszystko, co potrzebne
do przeprowadzania doświadczeń.

Mamy również pracownie informatyczne
z nowoczesnym sprzętem komputerowym.
Zajęcia językowe prowadzone są w salach
z dobrym nagłośnieniem i tablicami
multimedialnymi.
Na przerwach w cieplejsze dni możemy zaczerpnąć świeżego powietrza na patio.
Gabinet pedagoga i psychologa to miejsce,
w którym w komfortowych warunkach
można uzyskać profesjonalną pomoc.

BIEGI SPORTOWE
Jesteśmy organizatorami dwóch biegów, które są naszą dumą i specjalnością. Zaczęliśmy je
organizować jako pierwsza szkoła średnia w Mikołowie. Od 2012 r. z okazji Święta Niepodległości
11 listopada organizujemy Bieg Niepodległości. Uczestnicy i uczniowie naszej szkoły pod opieką
historyka, pana Michała Piwońskiego, pokonują symboliczną trasę 11 km, po drodze zapalając
znicze pod pomnikami i miejscami pamięci tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej
oraz powstań śląskich. Startujemy o godzinie 11:11. Do tej pory odbyło się osiem edycji.
W 2013 r. zapoczątkowaliśmy też bieg pamięci ofiar stanu wojennego w KWK Wujek Bieg
Dziewięciu Górników, w kolejnych latach przyłączały się kolejne szkoły z całego województwa.
W ostatniej edycji, już ósmej, w 2019 r. uczestniczyło 50 szkół.

Gry terenowe to zawsze był największy fun! Nauka
poprzez zabawę z niewielką nutą zdrowej międzyklasowej rywalizacji. Chodząc do liceum, mocno angażowałam się w konkursy o Witoldzie Pileckim, co
było ciekawym urozmaiceniem codziennych lekcji.
Julia Szer

BIBLIOTEKA
Biblioteka w naszej szkole jest miejscem szczególnym. Księgozbiór to ponad 6000 książek.
Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa wzbogaciliśmy się o wiele nowości
w kategorii książek dla młodzieży.
Tu można również rozwijać swoje pasje. Bibliotekarka - pani Jolanta Prejs wraz z uczniami
odpowiada za różne projekty lokalne i konkursy:
- Zaczytany Mikołów - promujący czytelnictwo wśród różnych grup wiekowych przez publiczne
czytanie tekstów, zabawy biblioteczne, przedstawienia teatralne w przedszkolach, szkołach,
domu seniora i bibliotece publicznej,
- powiatowy konkurs biblioteczny dla uczniów szkół podstawowych Upoluj Wypiska,
- konkursy szkolne promujące czytelnictwo oraz zabawy biblioteczne, np. andrzejki w bibliotece,
walentynki Randka z książką, biblioteczna choinka,
- turnieje szachowe,
- wyjazdy na Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa.
Pani Jola jest też współorganizatorem szkolnego konkursu Młode Talenty oraz projektów
Slow-Eco - promującego zdrowy, ekologiczny styl życia oraz Słowa, słowa, słowa, prowadzonych
przez polonistkę - panią Beatę Żwakę.

WYJAZDY ZAGRANICZNE

WYJAZDY ZAGRANICZNE
Tradycyjnie na przełomie września i października jesteśmy gdzieś w Europie. Odkrywamy
ślady polskiej historii na wszystkich krańcach kontynentu. Odwiedziliśmy m. in.: Wersal
i Luwr w Paryżu, Florencję, Sztokholm, zamki w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim.
Odbyliśmy rejs po Canale Grande w Wenecji oraz podróżowaliśmy po stolicach państw basenu
Morza Bałtyckiego. Zwiedziliśmy słoneczną Lublanę, przeszliśmy śladami Adama Mickiewicza w Wilnie. Helsinki, Kopenhaga, Berlin - to tylko niektóre miejsca, gdzie byliśmy,
ale jeszcze wiele innych czeka na odkrycie.
Każdy, kto jest gotowy na nowe wyzwania i zawieranie przyjaźni, ma możliwość wzięcia
udziału w wymianie międzynarodowej z młodzieżą z zaprzyjaźnionej szkoły z powiatu
Neuss w Niemczech. Każda taka wymiana to okazja do doskonalenia znajomości języka
obcego, zwiedzenia nowych miast i poszerzania horyzontów.
Wraz z uczniami innych szkół średnich powiatu mikołowskiego uczestnicz yliśmy
w ob o z ie międzynarodowym w miejscowości Specchia, na południu Włoch. Podczas
pobytu wraz ze studentami z Bułgarii, Grecji, Włoch i Hiszpanii wzięliśmy udział
w warsztatach dotyczących emigracji i wykluczenia i tworzyliśmy kampanię w mediach
społecznościowych, prezentującą problem emigracji. Ale Specchia to także czas wspólnej
zabawy, koncertów, integracji podczas wieczorów międzynarodowych oraz długich rozmów.
A wszystko to, oczywiście... w języku angielskim.

NAUCZANIE ZDALNE
Żyjemy w niezwykłych czasach. Z powodu aktualnej sytuacji na świecie musieliśmy zmienić wiele naszych zachowań i przyzwyczajeń, w tym sposób nauki. O ile na początku mogło się to wydawać odrobinę przerażające i przytłaczające, to zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie podjęli to niecodzienne wyzwanie, którym jest nauczanie zdalne.
Nauczyciele zaskakują uczniów pomysłowością oraz kreatywnością. Nie sposób wymienić
wszystkich metod, jakie zostały użyte w czasie zajęć, ale możemy podać przykłady: szkicowanie funkcji online, zrzuty ekranu tablicy interaktywnej dla osób nieobecnych na lekcji, korzystanie z platform Ninateka i Wolne Lektury, z podkastów Polskiego Radia,
z audycji i filmów edukacyjnych, użycie gier i quizów, pokazy doświadczeń, prezentacje Prezi,
Genially. Również nasza szkolna biblioteka pełni dyżury. Każdy, kto potrzebował wsparcia
technicznego w czasie zdalnego nauczania, mógł je otrzymać.
Nie ukrywamy, że jest to dla nas trudny czas, ale służymy sobie wzajemnie pomocą. Panie
psycholog i pedagog pełnią dyżury, są dostępne dla wszystkich. Nasze media społecznościowe
ciągle informują o nowych inicjatywach w szkole. Całość uzupełniamy o codzienny uśmiech,
dystans i poczucie humoru, co sprawia, że inaczej, ale ciągle tak samo, zdobywamy wiedzę
i tworzymy niezwykłą rodzinę „Pileckiego” w Mikołowie.

