
Наша школа:

– продовжує 55-літню традицію навчання 
в українському (в тому в лемківському) дусі,

– веде навчання української, німецької 
та англійської мов,

– виховує у дусі конфесійної та культурної толерантності,

– веде художні гуртки (хор, танцювальний 
колектив, вокальний ансамбль), 

– бере участь у реалізації загальнопольських 
і міжнародних проектів,

– співпрацює з закордоном, особливо з Україною,

– співпрацює з Вроцлавською 
політехнікою і школами в Україні,

– осягає високі результати у зовнішніх екзаменах 
(середня-вища середніх міських та воєвідських).

Перевагою нашої школи є: приязна атмосфера, 
безпечність, навчання в мало численних групах, 
гуртожиток, їдальня, мультімедійний центр, тренажний 
зал, сучасний інформатичний кабінет.
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Учасники Європейського гуртка в Брюсселі

Приходьте до нас, 

ми Вас чекаємо!
Koмплекс загальноосвітніх шкіл № 4 
ім. Богдана Ігоря Антонича



Nasza szkoła:

– daje możliwość wszechstronnego rozwoju 
uzdolnień naukowych i artystycznych,

– profil klas dostosowujemy do zainteresowań uczniów,

– kontynuuje pięćdziesięciopięcioletnią tradycję nauczania 
w duchu kultury ukraińskiej (w tym łemkowskiej),

– prowadzi nauczanie języka polskiego, ukraińskiego 
(począwszy od podstaw), niemieckiego, 
angielskiego, przedmioty ogólnokształcące 
realizowane są w języku polskim,

– wychowuje w duchu religijnej i kulturowej tolerancji,

– prowadzi zespoły artystyczne (chór, zespół 
taneczny, teatralny, wokalny) oraz koła naukowe,

– bierze udział w realizacji unijnych projektów,

– współpracuje z Politechniką i Uniwersytetem 
Wrocławskim (uczniowie liceum uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych przez wykładowców),

– osiąga wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych 
(średnie wyższe od średniej miasta i województwa),

– prowadzi wymianę młodzieży (Ukraina, Grecja, 
Turcja, Rumunia, Włochy, Litwa, Łotwa).

Atutem naszej szkoły jest przyjazna atmosfera, bezpieczeń-
stwo, doświadczeni nauczyciele, nauka w niedużych zespołach 
klasowych, baza dydaktyczna szkoły, stołówka oraz internat.

Nasi absolwenci studiują na prestiżowych kierunkach poli-
technik i uniwersytetów. Posiadają cenny atut na rynku pracy: 
znajomość języka ukraińskiego.

I Ty możesz zosTać  
ucznIem naszej szkoły!Koncert szkolnego chóru 

„Połonyna”

Laureaci Regionalnego 

Konkursu Fizycznego

Realizacja projektów        edukacyjnych

gimnaZjum nr 10
iV liceum OgólnOksZtałcące

Pobyt uczniów na Łemkowszczyznie

Uczestnicy projektu 
„Comenius” w Stambule


