
В частині навчання пропонуємо: 
- різноманітні гуртки за 

інтересами (предметні, 
танцювальний, вокальний, 
театральний) 

- проведення вирівняльних 
занять для слабших учнів; 

- впровадження програми 
роботи з обдарованими 
дітьми; 

- проведення навчальних 
проектів і екскурсій. 

 

Навчально – методична база: 
- повне забезпечення 

дидактичними та 
методичними матеріалами; 

- досконалі дидактичні класи; 
- шкільна бібліотека; 
- біологічно-хімічна 

лабораторія; 
- кабінет інформатики, вільний 

доступ до інтернету по всій 
школі; 

- спортивний і тренажерний 
зали, шкільний майданчик; 

- світлиця, їдальня; 
- електронний журнал. 

 
 
 

 
Виховання і безпека: 

- родинна і безпечна 
атмосфера; 

- невелика наповнюваність 
класів (20 осіб); 

- опіка кваліфікованого 
психолога і логопеда, 
психолого-педагогічного 
центру; 

- опіка шкільної медсестри; 
- реалізація профілактичної 

програми здорового способу 
життя і раціонального 
харчування;  

- активна діяльність 
волонтаріату; 

- опіка вителів під час уроків  
та після них; 

- внутрішній і зовнішній 
моніторинг; 

- домофон при вхідних дверях. 
 

W szkole, zgodnie z tradycją 
Zespołu Szkół Nr 4 i dobrą 

praktyką, organizowane będą 
zajęcia etnograficzne ukazujące 

życie etnicznych Ukraińców,  
w tym Łemków. 
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Propozycja dla liceum: 

 
Zaplanowaliśmy dwie klasy( trzyletniego i 

czteroletniego liceum,) które będą 

realizowały profile do wyboru: 

 

•••• biologiczno-chemiczny, 

•••• przyrodniczy, 

•••• politechniczny, 

•••• ekologiczny. 

więcej o profilu:  

 

profil biologiczno-chemiczny  przedmioty 

nauczane w zakresie rozszerzonym:  

- biologia  

- chemia  

- matematyka  

- przedmiot uzupełniający do wyboru:  

wybrane zagadnienia z historii lub 

zwiększona liczba godzin z języka 

angielskiego  

 

profil przyrodniczy  przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym:  

- chemia  

- geografia  

- matematyka  

- przedmiot uzupełniający do wyboru: 

wybrane zagadnienia z historii lub 

zwiększona liczba godzin z języka 

angielskiego 

profil politechniczny  przedmioty 

nauczane w zakresie rozszerzonym:  

- chemia  

- fizyka  

- matematyka  

- przedmiot uzupełniający do wyboru:  

wybrane zagadnienia z historii lub 

zwiększona liczba godzin z języka 

angielskiego  

 

profil ekologiczny  przedmioty nauczane 

w zakresie rozszerzonym:  

- biologia  

- geografia  

- matematyka  

- przedmiot uzupełniający do wyboru:  

wybrane zagadnienia z historii lub 

zwiększona liczba godzin z języka 

angielskiego  

 
 Wybór przedmiotów nauczanych 

w zakresie rozszerzonym i przedmiotów 
uzupełniających odbywa się po 
zakończeniu klasy pierwszej, co pozwala 
uczniowi na racjonalne zaplanowanie 
indywidualnej ścieżki edukacyjnej 
(takiej możliwości nie ma w dużych 
szkołach!)  

 

 Realizacja treści nauczania 
przedmiotów w zakresie rozszerzonym 
opiera się na wykorzystaniu 
nowoczesnych pomocy naukowych 
oraz realizacji projektów  
 

 Proponowane przedmioty dodatkowe 
i przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym dają szerokie możliwości 
kontynuowania nauki na studiach 
takich jak politechnika, uniwersytet 
ekonomiczny, uniwersytet 
przyrodniczy, akademia medyczna, 
uniwersytet-prawo  
 

 Języki obce: język angielski, język 
niemiecki.  

 Przedmioty punktowane przy 
rekrutacji:  
o język polski  
i trzy przedmioty do wyboru;  
o matematyka,  
o biologia,  
o chemia,  
o język angielski.  

 
Planowana liczb uczniów - 20. 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ 
OTWARTY 21.03 od godz.10-

13.30 
 

 


