
II Liceum Ogólnokształcące 
im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego 

w Jaśle



II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle powołane zostało w 1992 roku 

w miejsce dotychczasowego Studium Nauczycielskiego.



Patron Szkoły

Od 1999 roku Szkoła nosi imię    

ppłk. Józefa Modrzejewskiego  –
komendanta Obwodu AK Jasło, 

Kawalera Krzyża Virtuti Militari, 
Honorowego Obywatela Miasta Jasła.



ZAPEWNIAMY

 przyjazną atmosferę 

 okres adaptacyjny (we wrześniu) dla uczniów klas pierwszych

 naukę w systemie jednozmianowym 

 bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego

 pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i multimedialny

 stały dostęp do Internetu w SCM w bibliotece szkolnej 

 dostęp do sieci Wi-Fi na terenie Szkoły

 edukację prozdrowotną i promocję zdrowia

 realizację programów profilaktycznych

 warunki sprzyjające kształtowaniu postaw społecznych (wolontariat), ekologicznych i patriotycznych

 możliwość realizacji własnych inicjatyw              

 pomoc w wyborze kierunku studiów

 wyjazdy na wycieczki, które łączą wiedzę z turystyką i rekreacją

 rozwój uzdolnień artystycznych (literackich, muzycznych, aktorskich)                

 możliwość sprawdzenia się w konkursach twórczości własnej, przedmiotowych i zawodach sportowych                       

 wysoką jakość pracy Szkoły, potwierdzoną licznymi certyfikatami



OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 sportowe

 przedmiotowe koła zainteresowań

 zajęcia teatralne; grupa „Jaskółczy niepokój”

 zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów

 konsultacje  dla maturzystów

 wyjścia i wyjazdy na spektakle teatralne i seanse filmowe 

 grupa artystyczna „DuoTres”

 Samorząd Uczniowski

 Szkolne Koło „Caritas”

 Szkolne Koło PCK



Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Klasa IA - profil językowo – prawniczy

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, wos

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, wos

Klasa IB – profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia

Klasa IC – profil językowo - biologiczny

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, biologia

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Klasa ID1 – profil politechniczny z rozszerzoną fizyką (15 osób)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka

Klasa ID2 – profil politechniczny z rozszerzoną informatyką (15 osób)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka



KLASA IA
profil językowo – prawniczy

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, wos

Profil ten przygotowuje do studiów prawniczych, dziennikarskich, 
pedagogicznych, lingwistycznych, filologii obcych i na inne kierunki 
humanistyczne: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, 

kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, 
historia sztuki, filozofia i etyka.



KLASA IB
profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Profil ten przygotowuje do studiów medycznych, politechnicznych 

i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, 

analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, 

chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, 

nanotechnologia, dietetyka, weterynaria, 

wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, 

pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.



KLASA IC
profil językowo - biologiczny

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, biologia

Profil ten przygotowuje do studiów psychologicznych, lingwistycznych, 
filologii obcych, a także różnego typu kierunków związanych z biologią 

(m. in. fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, 
kosmetologia, rolnictwo, zootechnika, leśnictwo, ochrona środowiska).



KLASA ID1
profil politechniczny z rozszerzoną fizyką (15 osób)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach i 
uniwersytetach, na kierunkach technicznych (m. in. informatyka, 
automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, mechanika, 

budownictwo, architektura), ekonomicznych, menedżerskich, a także w 
akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich.

KLASA ID2
profil politechniczny z rozszerzoną informatyką (15 osób)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski



Promujemy wartości patriotyczne

Akademie patriotyczne





Rozwijamy talenty artystyczne







Współpracujemy z Przedszkolem Miejskim nr 3



Uczymy się, bawimy i integrujemy







Już dziś zaplanuj swoją przyszłość! 

Wybierz naukę w II LO w Jaśle!

ZAPRASZAMY


