
 

 

REKRUTACJA 2020 

2lo.traugutt.net fb.com/trauguttnet 

Koło teatralne Traugutt Music Festival Mikołajki 

Koncert WOŚP 

Turniej szachowy „Serce dla Traugutta” 

Turbo Patio Party 

Mistrzostwa Traugutta w pływaniu 

Rajd Traubeanów 

http://2lo.traugutt.net/strony/101/


 

 

Wybór liceum to nie taka pro-

sta sprawa, jak by się każdemu wyda-

wało. Trudno jest ocenić, czy to wła-

śnie w murach tej konkretnej szkoły 

będzie się chciało spędzić kolejne la-

ta. 

Od dawna wiadomo, że czę-

stochowski „Traugutt” pulsuje swoim 

własnym rytmem, współtworzonym 

zarówno przez wyjątkową młodzież 

jak i grono pedagogiczne naszego 

liceum.  Zaangażowanie, pozytywne 

wibracje nie znikają wraz z pierwszym 

września - wręcz przeciwnie! Ta do-

bra atmosfera współtworzona jest 

przez uczniów. Odróżnia to nasze LO 

od pozostałych częstochowskich 

szkół. Młodzież ma okazję współtwo-

rzyć życie szkoły i wykorzystuje te 

możliwości niezwykle kreatywnie. Co 

więcej, możemy pochwalić się niesa-

mowitym gronem pedagogicznym, 

które nie tylko świetnie naucza 

i  wychowuje, ale patronuje uczniow-

skim inicjatywom i przedsięwzięciom.  

Wszystko to wpływa na 

ugruntowaną już pozycję „Traugutta” 

jako jednego z najlepszych liceów 

w Częstochowie (w tym roku zdobyli-

śmy Złotą Tarczę przyznawaną przez 

Perspektywy najlepszym szkołom 

w Polsce). Mamy wielką nadzieję, że 

godziny spędzone w naszej szkole 

pozwolą Wam poczuć niepowtarzalny 

klimat, który tworzy cała szkolna spo-

łeczność. Nasza szkoła jest nie tylko 

idealnym miejscem do nauki i ciężkiej 

pracy, ale również drugim domem, 

w którym cztery lata liceum stają się 

najlepszymi latami życia wielu z nas.  

Życzymy wszystkim kandyda-

tom samych najlepszych chwil  

w    murach naszego liceum. Mamy 

nadzieję, że specjalnie przygotowana 

ulotka ułatwi Wam dobry wybór no-

wej szkoły. 

Bo jak nie my, to…? 

Poniżej prezentujemy popularność klas w „Traugucie” podczas ubiegłorocznej rekrutacji (po szkole podstawo-

wej). Wykres przedstawia liczbę chętnych kandydatów na jedno miejsce z pierwszego wyboru.  Obok znajduje 

się tabela ze średnią punktów wśród przyjętych do liceów. 

Szczegółowe statystyki rekrutacji z 2019r. dostępne są na stronie liceum w zakładce „statystyki 2019” oraz 

„progi punktowe”. 

Średnia punktów wśród przyjętych 

 Sienkiewicz 165,94 

 Traugutt 164,41 

 Norwid 162,32 

 Kopernik 161,16 

 Słowacki 159,43 

 Biegański 156,53 

 Mickiewicz 142,32 

 Żeromski 130,63 

 Samorządowe 109,12 

 Dąbrowski 103,34 

https://www.facebook.com/events/2384526395116146/?active_tab=discussion
http://2lo.traugutt.net/strony/5,statystyki


 

 

Co roku odbywają się charakterystyczne dla naszej szkoły imprezy oraz święta kojarzone tylko z Trauguttem, na których 

nie może i Was zabraknąć!!  Przedstawiamy krótki opis wydarzeń z ostatnich lat: 

 
- Turbo Patio Party - słynna impreza inauguracyjna dla pierwszaków, odbywająca się we wrześniu na szkolnym patio. 

- Warsztaty integracyjne dla uczniów klas I. 

-  Raj Traubeanów - całodzienna impreza integrująca wszystkich pierwszoklasistów. 

- Dzień bez samochodu  - dzień poświęcony promocji ekologicznego środka transportu, opatrzony licznymi konkursami. 

- „Serce dla Traugutta” - coroczny uroczysty koncert charytatywny, podczas którego uczniowie naszej szkoły prezentują swoje mu-

zyczno-wokalne oraz taneczne i aktorskie talenty. 

- Strefa winyli - odsłuchiwanie muzyki z płyt winylowych na długiej przerwie. 

- Mistrzostwa Traugutta w pływaniu  - od lat pływacy II LO dominują na częstochowskich pływalniach. 

- Mistrzostwa szkoły w szachach, turniej w Fifę  - każdy znajdzie coś dla siebie. 

- Neon Party - fluorescencyjna zabawa na dyskotece. 

- Mikołajki - dzień pełen niespodzianek. 

- Grudniowy Międzyklasowy Turniej Piłki Halowej - cały „Traugutt” harata w gałę! 

- Bożonarodzeniowy koncert kolęd, który co roku wprowadza w naszej szkole wyjątkową świąteczną atmosferę. 

- WOŚPowe licytacje! Co roku w naszej szkole uczniowie licytują kultowe przedmioty darowane przez  nauczycieli naszego LO. 

- Studniówka - dzień, na który czeka każdy trzecioklasista! 

- Traugutt Music Festival- występy częstochowskich zespołów muzycznych, kilka godzin najlepszej muzyki w szkole. 

- Warsztaty tematyczne - odwiedzamy częstochowskie uczelnie 

- Dzień dresa gromadzi w liceum samych „prawilniaków”, walczących o „szacun na dzielni”. 

- Dzień otwarty - jedyna w swoim rodzaju impreza promująca szkołę. 

- Premiera spektaklu, przygotowanego przez szkolne koło teatralne, które od kilku lat wygrywa miejski przegląd  

- Dzień sportu oraz biegowe i rowerowe rywalizacje Endomondo - to oferta dla aktywnych ruchowo. Przez cały rok szkolny uczniowie, 

absolwenci i nauczyciele rywalizują pomiędzy sobą. 

Jak zapewne sami widzicie, tego nie da się opisać, po prostu trzeba tu być! Mamy nadzieję, że tych kilka informacji pomoże Wam 

w dokonaniu trafnego wyboru. Serdecznie zapraszamy Wszystkich do wstąpienia w progi naszego LO - jedynego w swoim rodzaju. 

Wydarzenia, wydarzenia 

 fb.com/trauguttnet 
Zachęcamy do śledzenia fanpage’u „Traugutta” na Facebooku. Dzięki niemu będziesz 
mógł na bieżąco śledzić wszystkie wydarzenia odbywające się w szkole. Znajdziesz tam 
również historię wydarzeń organizowanych w szkole na przestrzeni ostatniego roku. 

 Dzień dresa 

https://photos.google.com/share/AF1QipNJ_NExF2d79Cw5ddnvACVUy6UYcpPi8TbszzP1NX6_TCXbaOde811GkhniDtxHuw?key=T1hKRExBWkVWeDF1NlkzT0Myd2FOQ2NhTmdPdGx3
https://photos.google.com/share/AF1QipPX8wOY-w-MYdqK5tV0uXyR84O9GWpn9EY46o55UX4cCQiRA5SqW9BKUTR5DBGzEQ?key=RW9ld01YS0tKMWxNemRRRS1BSk00TnB6Ml8zLXh3
https://photos.google.com/share/AF1QipOnk7a-x35JtG5xgeqdO2PW1DBU1CFK2x7Wx6bI-ovqGe9OPTkmic5ppidPFa3Epg?key=UkFJQS0xeFNKai1aSlU5Z0otekd6V2xCeVMzRy1B
https://www.facebook.com/trauguttnet


 

 

Kierunki kształcenia 
 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021  
 
 

I A – klasa przygotowująca do matury międzynarodowej, od 3 klasy realizowany jest program matury 

międzynarodowej (obowiązuje dodatkowo wewnętrzny pisemny sprawdzian kompetencji językowych) 

- nauczane języki: angielski i francuski (od podstaw) lub niemiecki kontynuacja 

- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, historia lub wos 

 

I B – biologia, chemia, matematyka 

 - nauczane języki: angielski i francuski lub niemiecki (kontynuacja) lub rosyjski** 

- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

I C: 

Ci (grupa 15 osób) – matematyka, fizyka, informatyka 

Cp (grupa 15 osób) - matematyka, fizyka 

- nauczane języki: angielski i niemiecki kontynuacja** 

- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka lub chemia 

 

I D – geografia, matematyka, wos 

- nauczane języki: angielski i francuski lub niemiecki kontynuacja lub rosyjski** 

- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

I E – j. polski, historia, wos 

 - nauczane języki: angielski i francuski lub niemiecki kontynuacja lub rosyjski** 

- przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, historia, wos 

 

** W klasie B, C, D i E - j. niemiecki - wyłącznie grupa kontynuacyjna, w klasie B, D i E - j. francuski - 

grupa podstawowa, kontynuacja wyłącznie, jeśli zbierze się 10-osobowa grupa, j. rosyjski - wyłącznie 

od podstaw . 

http://2lo.traugutt.net/strony/101/

