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Klasa policyjna 

• przedmioty rozszerzone: 
WOS, język angielski, 
trzeci przedmiot do 
wyboru (spośród: biologii, 
fizyki, geografii i historii) 

• do wyboru niemiecki lub 
hiszpański – jako drugi 
język obcy 

• przedmioty uzupełniające: 
edukacja policyjna, zajęcia 
z samoobrony, podstawy 
psychologii, muzyka 

Klasa psychologiczno-
pedagogiczna 

• przedmioty rozszerzone: 
język polski, język 
angielski, trzeci przedmiot 
do wyboru (spośród: 
biologii, fizyki, geografii 
oraz historii) 

• do wyboru niemiecki lub 
włoski – jako drugi język 
obcy  

• przedmioty uzupełniające: 
podstawy psychologii, 
filozofia, warsztaty 
kierunkowe 

Klasa ogólna 

• przedmioty rozszerzone: 
język polski, język 
angielski, trzeci przedmiot 
do wyboru (spośród: 
biologii, fizyki, geografii 
oraz historii) 

• do wyboru niemiecki lub 
hiszpański – jako drugi 
język obcy 

• przedmioty uzupełniające: 
edukacja turystyczna, 
muzyka, warsztaty 
kreowania wizerunku 
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Klasy policyjne – 
 szczegółowe informacje 

 
  

•  W klasach policyjnych prowadzone są obowiązkowe zajęcia edukacji policyjnej 
według rekomendowanego przez Komendę Główną Policji programu 
nauczania.  

• Dodatkowo odbywają się zajęcia z samoobrony, musztry wojskowej, 
strzelectwa. Doskonalimy pokonywanie specjalnego toru przeszkód 
wymaganego przy rekrutacji do policji.   

• Uczniowie klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji 
do służby w policji oraz nauki w szkołach policyjnych w kraju. 

 Patronat nad klasą sprawuje Komenda Miejska 
Policji w Toruniu 

 
 





KLASY POLICYJNE 

OBOZY KONDYCYJNE 

Obozy organizowane są każdego 
roku dla uczniów klas policyjnych. 
Biegamy, wspinamy się, jeździmy    
na rowerach, pływamy kajakami, 

ćwiczymy musztrę 
i samoobronę, znajdujemy także czas 

na odpoczynek i relaks 



KLASY POLICYJNE 
PIERWSZA POMOC – NIEUSTANNIE 

PODNOSIMY NASZE KWALIFIKACJE W 
ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ 

ORAZ 

 

TRENUJEMY 
CELNOŚĆ W CZASIE 

ZAJĘĆ NA 
STRZELNICY 



KLASY POLICYJNE 
W PROGRAMIE REALIZOWANYM PRZEZ 

KLASY POLICYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ 
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z EDUKACJI 
POLICYJNEJ, OBEJMUJĄCE WIEDZĘ Z: 

PODSTAW PRAWA, KRYMINALISTYKI ORAZ 
PREWENCJI. 

W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO PRZYGOTOWUJEMY 
DO WSTĘPNEGO EGZAMINU 
SPRAWNOŚCIOWEGO DO SZKÓŁ 
POLICYJNYCH 



Od lat jesteśmy w ścisłej czołówce Ogólnopolskiego Turnieju Klas 
Policyjnych. Z kilkuset szkół z całego kraju do finału w Szkole Policji 
w Pile kwalifikuje się tylko 25 reprezentacji.   





KLASY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Objęte patronatem Instytutu Nauk Pedagogicznych 
Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu 



KLASY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

W OFERCIE KLASY ZNAJDUJĄ SIĘ 
ZAJĘCIA: 

•  z podstaw psychologii, 

• warsztaty psychoedukacyjne 
z zakresu komunikacji 
interpersonalnej, radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, 
umiejętności rozwiązywania 
sytuacji konfliktowych 



KLASY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 
realizują program, w ramach którego podejmowane są następujące 

zadania: 

 udział w zajęciach 
otwartych w toruńskich 
placówek oświatowych, 

 

działania w 
charakterze 

wolontariatu 

 

współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi, 

 



 

 

Przygotowujemy do podjęcia studiów o charakterze: 
humanistycznym, psychologicznym i pedagogicznym  



NOWOŚĆ – KLASA OGÓLNA 
KŁADZIEMY NACISK NA ROZWÓJ 

JĘZYKOWY ORAZ TURYSTYKĘ 
• Wraz z naszą Szkołą 

Partnerską, Heinrich-
Heine-Gymnasium w 
Dortmundzie, realizujemy 
w okresie od 1.09.2019 
do 28.02.2021 projekt 
ERASMUS + pod tytułem 
„Ich zeig dir meine Stadt”,  
umożliwiający uczniom 
obu szkół poznanie miast 
partnerskich oraz 
nawiązanie nowych 
znajomości. 



Nasze wymiany –  

to świetny sposób  

na „szlifowanie języka”  

i poznawanie świata!!! 

Hainberg Gymnasium w Getyndze 
W ramach współpracy II Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu z Hainberg Gymnasium w Getyndze jest 
prowadzona od 29 lat regularna wymiana uczniów 

obu szkół. To najstarsza i najbogatsza w 
doświadczenie współpraca toruńskiej szkoły ze szkołą 

w Niemczech. 

Arcivescovile – Scuola Paritaria Cattolica 
Trydent/Włochy 

Pierwsza wymiana miała miejsce w czerwcu 2019 roku 
w Trydencie/Trento . Młodzież naszej szkoły miała 

możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, 
wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Wenecji oraz 

Rivy de Garda, my natomiast naszych włoskich 
przyjaciół gościliśmy we wrześniu 2019 r. 

Heinrich Heine Gymasium 
w Dortmundzie/Niemcy w 
ramach projektu Erasmus +



Nasze wymiany 



Nasze wymiany 



Nasze wymiany 



Rozwój umiejętności językowych umożliwiają naszym 
uczniom liczne wycieczki zagraniczne: 



KOŁO TEATRALNE  
„NA OSTATNIĄ CHWILĘ” 

• TO PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ KAŻDY MOŻE SPRÓBOWAĆ SWOICH SIŁ – JEST TO 

 MIEJSCE DLA TYCH, KTÓRZY LUBIĄ BYĆ NA PIERWSZYM PLANIE I DLA TYCH, 

 KTÓRZY CZUJĄ SIĘ NIEPEWNIE ORAZ CHCĄ POKONAĆ SWOJE SŁABOŚCI 





Nasza baza lokalowa 
BASEN HALA 



BIEŻNIA 

SIŁOWNIA SALA FITNESS 



Laboratorium 
przyrodnicze 



policyjna 

polonistyczne historyczna 
Pracownie 
 w naszej 
 szkole: 





PATIO 

STREFA ODPOCZYNKU 



STREFA UCZNIA 



Dlaczego warto wybrać II LO? 
Kładziemy nacisk na nieustanne podnoszenie poziomu kształcenia, 

czego dowodem są wyniki zeszłorocznych matur! 
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U nas nie musisz krzyczeć, 
by być słyszanym! 



http://drugielo.torun.pl/ 

http://drugielo.torun.pl/

