Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie rozpoczęło swoją działalność
01.05.1996 r. Placówka funkcjonuje na bazie obiektów Szkoły Podstawowej
Nr 4 i decyzją organu prowadzącego obie szkoły tworzą Zespół Szkół nr 2. Jest
to pierwsza w naszym województwie szkoła średnia prowadzona przez samorząd
lokalny. Jej utworzenie sprostało oczekiwaniom społeczności lokalnej
w dziedzinie oświaty i stworzyło szansę dalszego kształcenia się w miejscu
zamieszkania większej liczbie absolwentów.

W 2015 r. nastąpiła zmiana nazwy na: II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Prace nad nadaniem szkole imienia rozpoczęły się w roku szkolnym
1997/1998. Mobilizacją było zbliżające się 5-lecie szkoły. Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Jana Pawła II. Osoba
Ojca Świętego zyskała również ogromne poparcie uczniów. Uroczystość nadania
szkole Jego imienia odbyła się 18 maja 1999 roku. Od tego czasu jest to dzień
Święta Szkoły. Zgromadzone pamiątki, zdjęcia i informacje o papieżu znalazły
swoje miejsce w Izbie Patrona. W czerwcu 2002 roku większość nauczycieli
i pracowników szkoły uczestniczyła w wycieczce do Włoch. Niezapomnianym
przeżyciem okazała się wizyta w Watykanie i indywidualna audiencja u Ojca
Świętego. W piątą rocznicę nadania szkole imienia
( maj 2004 ) przed szkołą stanął pomnik - popiersie Jana Pawła II, a potem Krzyż
Papieski ( 2008 ), będące wyrazem uznania społeczności szkolnej za wskazaną
drogę i naukę patrona. Do sukcesów można zaliczyć również współpracę z innymi
szkołami noszącymi imię sławnego Polaka. We wrześniu 2004 roku w ZS Nr 2
w Działdowie odbył się XIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła
II. Na uroczystość przybyło wtedy blisko 300 przedstawicieli różnych szkół
z całej Polski. W tym samym roku powstał hymn szkoły „Tłumaczu słowa
przedwiecznego…”.
W szkole działają stałe zespoły dydaktyczne: Zespoły Klasowe,
Przedmiotowe, Zespół Wychowawczy oraz Zespół ds. Promocji Szkoły.
Współpracując z dyrekcją szkoły grupy te są prekursorami wszystkich działań
dydaktyczno – wychowawczych. Ogromnym osiągnięciem nauczycieli jest
opracowanie kilku innowacji pedagogicznych. Przez lata istnienia szkoły stan
kadry nauczycielskiej ulegał ciągłym zmianom, co podporządkowane było
aktualnemu stanowi organizacyjnemu szkoły. Duża odpowiedzialność za efekty
pracy szkoły spoczywa na kadrze kierowniczej. Od powstania placówki do chwili

obecnej funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Wiesław Smereczyński. Stanowisko
wice-dyrektora ds. dydaktycznych piastuje mgr Ewa Raciborska. Funkcję
zastępcy dyrektora ds. wychowawczych po paniach:

Elżbiecie Rucińskiej,

Małgorzacie Świątkowskiej i Monice Bourdon, objęła mgr Anna Siedlecka.
Aktualnie w II Liceum Ogólnokształcącym uczy się 242 uczniów
w 9 oddziałach. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności,
korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i przynależności do organizacji.
Widoczna jest również działalność kół zainteresowań: polonistycznych,
matematycznych, historycznego, informatycznego, biologicznego, fizycznego,
geograficznego, chemicznego, chóru i zespołu wokalno - muzycznego oraz
dodatkowych zajęć sportowych. Prężnie działa również grupa medialna
w e-gazetce „W Soczewce” i szkolnym radiowęźle. Pierwszą audycję
wyemitowano w 2007 r.
Chór II LO i zespół wokalno – instrumentalny swoimi występami uświetnia
wiele uroczystości, nie tylko szkolnych. Wzięli udział m. in.:
w Koncercie Pater Noster w Olsztynie, w podsumowaniu XV Warmińsko –
– Mazurskich Dni Rodziny i uroczystości wręczenia stypendium Prezesa Rady
Ministrów, w koncercie galowym

w Pałacu Prezydenckim, na Zamku

Królewskim w Warszawie i na rynku w Gdańsku. W 2008 chór i zespół we
współpracy z Radiem Olsztyn wydał dwie płyty CD. Przygoda z mediami nie była
jednorazowa. Młodzież II LO wystąpiła w programie telewizyjnym „Europa da
się lubić”, brała udział w audycji radiowej „Cywilizacji miłości musimy od siebie
wymagać”, przeprowadziła wywiad z pracownikami TVP1 oraz Polskiego Radia,
nakręciła film pt. „Wspomnienie o Janie Pawle II”.
Chlubą II LO stali się laureaci i finaliści konkursów na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim, krajowym i powiatowym. Wyjątkowo dużo udało
się osiągnąć na niwie sportu. Kolejne roczniki koszykarzy

i szczypiornistów z II LO zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach na
najwyższych szczeblach. W celu rozszerzenia oferty edukacyjnej w roku
szkolnym 2012/13 wprowadzono zajęcia kierunkowe. Obecnie młodzież może
rozwijać swoje zainteresowania w zakresie sportu, biologii, chemii, psychologii,
grafiki komputerowej,

zajęć artystycznych, komunikacji

społecznej czy

internetowej gry giełdowej. Zajęcia dydaktyczne uatrakcyjniane są wycieczkami,
udziałem w spektaklach teatralnych lub muzycznych. Często zaprasza się
sławnych gości ze świata sportu, polityki, kultury i show-biznesu. Ważnym
punktem

pracy

wychowawczej

jest

organizowanie

wszelkich

imprez

wynikających z kalendarza imprez szkolnych. Z okazji świąt i rocznic
narodowych uczniowie uczestniczą w uroczystych apelach. Od 2002 r. młodzież
klas pierwszych bierze udział w biwakach integracyjnych. Oprócz zdobywania
wiedzy, szczególny nacisk kładzie się na rozwój osobowości i wsparcie uczniów
od strony psychologicznej i pedagogicznej. Szkoła

w ciągu wieloletniej

działalności stała się prekursorem wielu inicjatyw. Jest pierwszą szkołą
w mieście, w której wprowadzono dziennik elektroniczny.
Do tradycji i historii szkoły niewątpliwie należy zaliczyć też wymianę
polsko – niemiecką, która rozpoczęła się już w 1999 r. ze szkołą z Greven.
W 2001 r. nawiązano współpracę z Modellschule Obersberg z Bad Hersfeld.
Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, do których niewątpliwie
należy zaliczyć realizację licznych projektów i programów. . W 2005 r. placówka
otrzymała tytuł "Szkoły z klasą", w 2010 r. certyfikat „Szkoły
z prawami dziecka”, a w 2014 r. certyfikat „Bezpiecznej szkoły”.
W latach 2013/14 realizowano projekt Comenius Developing Empathy for
Animals. Dzięki niemu uczniowie mogli poznać kulturę i tradycje innych państw.
Była to również doskonała okazja, aby doskonalić umiejętności

w zakresie języka angielskiego. Dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju
przedsięwzięciach uczniowie mają możliwość wzięcia udziału

w zajęciach

wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły. Z powodzeniem
realizowano projekty: „Shooh – zbrodnia bez przebaczenia” i „Deutsch –
–Wagen – Tour”. Na uwagę zasługuje też działalność samorządowa. W 2013 r.
Samorząd Uczniowski II LO uczestniczył w obradach II Sejmiku Samorządów
Uczniowskich Miasta Działdowa. Z inicjatywy placówki powołano Młodzieżową
Radę Miasta. Pierwszym przewodniczącym został uczeń II LO – Paweł Żujewski.
Następnie realizowano projekt „Gramy w Radę, damy radę”. Drużyna PolnaCrew
jako pomysłodawca wielu cennych imprez i promowanie aktywności wśród
młodzieży zajęła w tym programie I miejsce w województwie. Kontynuacją była
realizacja projektu „Młody Obywatel: Jak rozruszać okolicę?”, w trakcie którego
przeprowadzono grę terenową: Działdowo z historią w tle oraz „Turniej gier
i zabaw zapomnianych”. Powstała również gazeta „Szkolny Przegląd Sportowy”.
Wychowanie i nauczanie w II LO opiera się na systemie wartości, który
służy rozwijaniu u młodzieży odpowiedzialności za siebie i za innych, uczy
szacunku dla każdego człowieka. Przekłada się to na udział w licznych akcjach
charytatywnych. Są to przede wszystkim: Adopcja na odległość (od 2004 r.),
Góra grosza, Szlachetna Paczka (od 2011 r.), Warto być bohaterem
( od 2012 r. ). Aktywnie działają także członkowie PCK i Szklonego Koła
Wolontariatu. Od 2008 r. corocznie młodzież i nauczyciele oddają krew
w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”. W kolejnych latach uczniowie II LO
przystąpili do akcji: „Transplantacja - dar życia” i „Najpiękniejszy dar to Życie”.
Zgłosili się na badania krwi w celu umieszczenia ich na liście potencjalnych
dawców szpiku. W 2015 szkole przyznano medal za wybitne zasługi w rozwój
honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. Wolontariusze biorą udział
w organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

II LO jest organizatorem cenionych w środowisku lokalnym konkursów,
tj.: Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Matematyczny, Powiatowy Konkurs
Recytatorski z Języka Angielskiego, Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego.
W czerwcu 2016 zorganizowano I Zjazd Absolwentów II LO. Absolwenci
uczestniczyli w powitalnym ognisku w Malinowie, kolejnego dnia wzięli udział
w uroczystej gali, a następnie bawili się podczas wspaniałego balu w sali
bankietowej „W Dolinie" w Działdowie. W zjeździe udział wzięli uczniowie,
którzy skończyli szkołę w latach 2000-2009.
Społeczności szkolnej doskonale pracuje się w atrakcyjnym, przestronnym
budynku o łącznej powierzchni 5781 m2 , na którą składają się trzy segmenty:
dydaktyczny, administracyjno – gospodarczy i część sportowa. Zabudowę
uzupełnia nowoczesna infrastruktura sportowo – rekreacyjna,
w skład której wchodzą: plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, patio
i tereny zielone. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczania nowych
przedmiotów po reformie edukacji,

szkoła podlega ciągłym zmianom, co

widoczne jest również w urządzeniu laboratorium i klasopracowni do nauki
fizyki, chemii czy biologii. Warto podkreślić też dostosowanie obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych. W szkole jest 28 sal lekcyjnych, aula, sala
gimnastyczna, trzy korekcyjne, biblioteka z czytelnią, świetlica, dwie pracownie
komputerowe, sklepik szkolny, szatnie oraz gabinety medyczne.
Organem społecznym szkoły jest Rada Rodziców, która

z dużym

zainteresowaniem śledzi życie szkoły. Wspiera inicjatywy w zakresie imprez
kulturalnych, wzbogaca bazę dydaktyczną, współuczestniczy w organizowaniu
wycieczek, biwaków i dyskotek, jest fundatorem nagród książkowych,
przyznawanych uczniom w wewnątrzszkolnych konkursach oraz na zakończenie
roku szkolnego.
System realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie kierowany jest w
stronę człowieka, który umie istnieć we wspólnocie, który ją współtworzy. Grono

nauczycielskie i uczniowie zmierzają w kierunku stworzenia odpowiedniej
atmosfery, która pozwoliłaby na realizację zadań i celów
w sposób udoskonalony, odpowiadający lokalnym potrzebom. Widoczne są
starania do uczynienia szkoły przedmiotem podziwu i dumy.

