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W naszej szkole historii uczymy się 
zgodnie z ...

…………………………………………………………



Duchem tradycji...

Dbamy o to, żeby nasze 
tradycje nie zaginęły.





Duchem nowoczesności...

Wykorzystujemy wszystkie dostępne pomoce 
dydaktyczne, aby zajęcia były konkretne i 
ciekawe.



Duchem patriotyzmu...
Świętujemy ważne rocznice 
państwowe.





Duchem zdrowej rywalizacji...

Sprawdzamy naszą wiedzę w konkursach.



Duchem marszałka Piłsudskiego...
Współpraca z Muzeum w Sulejówku - od 10 lat 
nasi nauczyciele są członkami Klubu Nauczyciela 
Historii, a od 2 lat członkami Zarządu KNH.



………………………………………………………

Duchem odwagi i poświęcenia...
Wszędzie, gdzie jesteśmy rozsławiamy imię naszego wspaniałego patrona.



W naszych uczniach rozbudzamy 
ducha ciekawości i dociekliwości.

Duchem ciekawości...



Co wyróżnia naszą szkołę?...
Historycy II LO są  organizatorami  lub współorganizatorami wydarzeń 
szkolnych i powiatowych. Bierzemy udział w organizowaniu akademii: 
zakończenia roku szkolnego klas maturalnych, Święta Niepodległości 
Polski, Apelu Poległych, rocznica zakończenia II wojny światowej,  
rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, uroczystość 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.



Debaty!

Braliśmy udział w projekcie „Pełen Historii”. 
Celem projektu było przeprowadzenie cyklu 

spotkań w formie wykładów historycznych z 
pracownikami naukowymi.                       

Finałem spotkania była debata z udziałem 
młodzieży.             



Klub Nauczyciela Historii!



Do Klubu należą nauczyciele historii z całej Polski. 
Członkowie Klubu regularnie spotykają się na 

kilkudniowych Zjazdach, którym towarzyszy program 
warsztatów rozwijających kompetencje pedagogiczne. 

Od dwóch lat Izabela Ciołczyk i Agnieszka Rusek 
pełnią funkcję członków 
Zarządu Klubu Nauczyciela 
Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku. 



A także....
Konferencja naukowa!



Mamy niepodległą!

W ten sposób II LO świętowało 100-lecie odzyskania niepodległości.





………………………………………………………

Sesja rady...
lekcja wosu!



Wizyta w 
sejmie -

Warszawa



Historycy II LO są  
zespołem nauczycieli  

dyplomowanych i  przez  cały 
okres pracy zawodowej 

ubogacają swoje kwalifikacje 
zawodowe i warsztat pracy, 

stosują nowatorskie metody  i 
formy pracy, dbają o 
wszechstronny rozwój 

uczniów, promują II LO w 
Chrzanowie w środowisku 
lokalnym i ogólnopolskim.  

Nasza postawa 
nauczycielska, etyka i 

obowiązkowość jest dla nas 
szczególnie ważna.



Wycieczki szkolne! :)

Oprócz tego...



……………………………………………………………………

dużo uśmiechu i 
super zabawa!



Bractwo Kerin - żywa lekcja historii!



II LO w obrazach wielkich mistrzów...



Dlatego...

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
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. …………………………………………………………………….



Stwórz własną historię w II LO!
…………………………………
…………………………………

……………………………………………………………………


