Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy im. B.I.Antonycza
w Legnicy,
ul. T.Szewczenki 10, IV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr
10,
dyrektor: Anna Hawrylczak-Małańczak
zso4legnica@op.pl , http://www.zso4legnica.pl/, tel. 7672 33 106
 Posiadane certyfikaty: „Szkoła bez Przemocy”, „Szkoła Przyjazna
Środowisku” , „Szkoła Odkrywców Talentów”.
 IV Liceum znalazło się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2014 i 2016
wśród 500 najlepszych liceów w Polsce .
 Uczniowie osiągają
bardzo dobre wyniki na egzaminach
zewnętrznych, które przewyższają znacznie średnie wyniki krajowe.
 Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem słabym i zdolnym w
oparciu o przygotowane przez szkołę programy;
„ Program pracy z uczniem słabym” oraz „Program pracy z uczniem
zdolnym”
 Najzdolniejsi realizują indywidualne programy nauczania
indywidualny tok nauki.

lub

 Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego od września 2012 objął szkołę patronatem.
 Szkoła współpracuje z instytucjami pozarządowymi w Polsce i w
świecie ( ZUwP, ZŁ, ZŁ Kanady, Dom Pokoju im. Edyty Stein ,
przedstawicielami innych mniejszości narodowych i etnicznych).
 Prowadzimy międzynarodową wymianę młodzieży ze
Europy i z Ukrainy.
 Wyjazdy na etniczne ziemie
Bojkowszczyzna, Nadssanie)

przodków.(

szkołami z

Łemkowszczyzna,

 Atutem szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego (dla początkujących
prowadzone są dodatkowe zajęcia). Zajęcia lekcyjne prowadzone w
języku polskim.



W szkole działa wiele zespołów- zespół taneczny, wokalny, dwa koła
teatralne, chór, różnorodne przedmiotowe koła zainteresowań oraz
zajęcia wyrównawcze.

 Aktywnie działa wolontariat.
 Szkoła posiada nowocześnie wyposażone gabinety przedmiotowe w
tym laboratorium biologiczno-chemiczne, języków obcych, języka
ukraińskiego, języka polskiego, matematyki, fizyki, pracownię
informatyczną, pracownię geograficzno-historyczna, bibliotekę, salę
gimnastyczną i boisko sportowe.
 W każdej pracowni znajduje się tablica multimedialna albo rzutnik
multimedialny, swobodny dostęp do Internetu, wi-fi.
 Zaletą placówki jest internat ze stołówką.


W szkole panuje przyjazna atmosfera.

 Nasza szkoła jest adresowana do uczniów o ukraińskich korzeniach i
przyjęcie odbywa się na podstawie pisemnej zgody na objęcie ucznia
nauką języka mniejszości narodowej-języka ukraińskiego oraz nauką
historii i kultury Ukrainy.
 Absolwenci naszej szkoły studiują
na renomowanych uczelniach
Polski i Europy ( Politechnika Wrocławska, Akademie Medyczne w
Polsce, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa
Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych we Wrocławiu) oraz odnoszą
sukcesy zawodowe w Polsce i świecie.
 Ukończenie liceum daje młodym ludziom atut na rynku pracy w
postaci znajomości języka i kultury sąsiadów oraz przygotowanie do
pracy w międzykulturowych zespołach.

