II LO z DNJB w Hajnówce utytułowane
Tytuł „srebrnej szkoły” w rankingu liceów ogólnokształcących 2020 w województwie podlaskim
oraz Tytuł „brązowej szkoły” w rankingu szkół olimpijskich 2021 – II LO z DNJB w Hajnówce
punktuje w kolejnej edycji ogólnopolskiego prestiżowego rankingu miesięcznika Perspektywy.
To już w zasadzie tradycja – hajnowski Białorus po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych szkół średnich w
Polsce zdobywając dwa tytuły. Ale sukcesów nie byłoby gdyby nie wspólna praca dyrekcji i nauczycieli, którzy
robią wiele by wspierać swoich uczniów. II LOz DNJB to szkoła wprost modelowa – świetnie wyposażone sale (w
każdej klasie znajduje się rzutnik, TV oraz tablica multimedialna) oraz pracownie.Szkoła dysponuje dobrze
wyposażonym zapleczem laboratoryjnym – w pracowni chemicznej i szkolnym laboratorium uczniowie
przeprowadzają swoje pierwsze doświadczenia, eksperymentując z chemią (spokojnie, ofiar nie ma :)), z kolei w
pracowni biologicznej na każdym biurku stoi profesjonalny mikroskop. II LO z DNJB to nowoczesna szkoła,
oferująca innowacyjny model kształcenia, oparty na indywidualnych preferencjach ucznia: składając papiery
aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna
itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie
rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski, biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki –
II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to jedyna placówka w powiecie oferująca naukę
języka francuskiego. Ponadto w szkole wdrożono autorski program indywidualnego wsparcia uczniów
przygotowujących się do konkursów. Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady może liczyć na pomoc i
wyrozumiałość nauczycieli – nawet na zwolnienie z klasówki.
Efekty? II LO z DNJB to prawdziwa kuźnia talentów - uczniowie z powodzeniem od lat uczestniczą w olimpiadach
przedmiotowych, są laureatami i zdobywcami miejsc na podium. I miejsce w konkursie pisania gier
komputerowych – Dżemik, I miejsca w eliminacjach Olimpiady Wiedzy Ekologicznej czy Olimpiady Wiedzy o
Żywności i Żywieniu to tylko kilka przykładów z ubiegłorocznego, olimpijskiego dorobku. W obecnym roku
szkolnym wśród uczniów II LO są także liczni stypendyści: powiatowego Stypendium im. prof. Simony Kossak
(54 uczniów), Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2 uczniów), Stypendium Zarządu Województwa podlaskiego
dla uczniów uzdolnionych artystycznie (4 uczniów), Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów (1 uczeń) oraz Stypendium Ministra Edukacji і Nauki (1 uczeń).
Szkoła stara się otwierać uczniów na świat pokazać im bogactwo kulturowe i językowe. Od 2018 r. II LO realizuje
projekt „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej
„Erasmus+”. W ramach tego placówka współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem
Nauczania im. 11 Marca w Puńsku oraz partnerem zagranicznym jakim jest Gimnazjum im. Franciszka Skaryny
w Wilnie. Realizacja projektu jest jak spacer po historyczno - kulturowym tyglu (przynajmniej my odnieśliśmy
takie wrażenie czytając jego założenia ;d). Uczniowie po obu stronach granicy litewsko – polskiej poznają
fragment dziedzictwa kulturowego – własnego jak też parterów oraz jego wspólny początek, sięgający unii
polsko – litewskiej. Dotychczas udało się zrealizować wiele działań, mi.in. spotkanie grup uczniów „ Na szlaku
prusko-jaćwieskim”, warsztaty śpiewu i tańców ludowych, tworzenie Izby Regionalnej oraz mini-słowniczka
podstawowych zwrotów w ich językach narodowych i języku angielskim. W planach pozostaje jeszcze druk
słowniczka, opracowanie i wydanie śpiewnika pieśni podlaskich, przeprowadzenie warsztatów i stworzenie
katalogu symboli i mitodologii białoruskiej oraz zakończenie prac nad tworzeniem Izby Regionalnej i jej
uroczyste otwarcie. Całkowity koszt projektu to 26 730 Euro.
Osiągane wyniki i efekty pracy bardzo cieszą, zważywszy na sytuację w oświacie, w okresie pandemii zmuszonej
do kształcenia uczniów zdanie, w warunkach izolacji. Ale także w tych trudnych warunkach II LO z DNJB wspiera
swoich uczniów – maturzyści mogą uczestniczyć w indywidulanych konsultacjach prowadzonych w godzinach
wieczornych – a wszystko po to, by jak najlepiej przygotować ich do najważniejszego egzaminu w życiu –
egzaminu maturalnego.
Szkoła robi wiele, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki i realizacji swoich zainteresowań i pasji.
Odzwierciedleniem pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej są sukcesy uczniów. Wspólna praca sprawia, że II LO z
DNJB po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych szkół w Polsce i w województwie uzyskując tytuły srebrnej i
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