Dlaczego „Czwórka”?
– w pytaniach i odpowiedziach.
1. Ile klas przygotowaliśmy w roku szkolnym 2021/2022?
W roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy dla kandydatów 6 klas pierwszych.

2. Jaką bazą dysponuje szkoła?
Nasza baza dydaktyczna to:


dwa budynki dydaktyczne z 37 klasami, z nowoczesną bazą sportową: dwiema
salami gimnastycznymi, dwiema salami do fitness-u, boiskiem;



laboratoria chemiczne, pracownie biologiczne, fizyczne i informatyczne;



wszystkie klasy wyposażone w rzutniki i tablice multimedialne;



biblioteka.

W szkole jest bufet z ciepłymi posiłkami.

3. Jakich nauczycieli ma szkoła?
W Liceum Ogólnokształcącym nr IV pracuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona
kadra dydaktyczna. W większości są to nauczyciele dyplomowani, egzaminatorzy
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dbający o wysoki poziom nauczania i dobre relacje z uczniami i ich rodzicami.

4. Jaki jest profil szkoły?
Jesteśmy szkołą ogólnokształcącą. Realizujemy program podstawowy ze wszystkich
obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony. Przedmioty pogrupowane są w bloki: humanistyczny, społeczno-językowy, biologicznochemiczny. Uczniowie już od pierwszej klasy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania biorąc udział w projektach, warsztatach, wymianach międzynarodowych,
olimpiadach i konkursach.

5. Jakie uczelnie wybierają absolwenci szkoły po maturze?
Absolwenci szkoły podejmują studia na kierunkach humanistycznych i ścisłych na
Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej. Wielu z nich wybiera Uniwersytet Przyrodniczy czy Ekonomiczny. Nasi absolwenci wybierają również uczelnie
zagraniczne.

6. Jak zapewniamy bezpieczeństwo uczniom?
Bezpieczeństwo uczniów jest jednym z naszych priorytetów, dlatego szkoła i jej otoczenie jest monitorowane. Szkoła dba o to by uczniowie nie byli anonimową grupą.
Organizujemy zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla uczniów klas pierwszych. W szkole jest trzech pedagogów i psycholog, którzy szczególną opieką otaczają uczniów klas
pierwszych.

7. Jacy jesteśmy?
Szkoła prezentuje wysoki poziom nauczania. Mamy wysoką efektywność nauczania
w zakresie przedmiotów humanistycznych, natomiast z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych poziom nauczania, w porównaniu z poprzednimi latami, uległ
poprawie. Systematycznie pracujemy nad podwyższeniem wyników z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym. O poziomie szkoły świadczy procent uczniów
zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Rozwijają swoje
pasje i zainteresowania. Projekty edukacyjne, wymiany międzynarodowe, współpraca
z uczelniami, instytucjami pożytku publicznego, działalność wolontariacka pozwalają
naszym uczniom na rozwój osobisty i społeczny. Sprawnie i z zaangażowaniem działa
Samorząd Uczniowski, który już trzykrotnie stawał na podium konkursu na najlepszy
samorząd szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. „Czwórka” to nie tylko wysoki
poziom nauczania, ale przede wszystkim ludzie. Życzliwi, wspierający, otwarci, radośni. Jesteśmy szkołą do której się „wraca”.

8. Z jakimi uczelniami i instytucjami współpracujemy?
Współpracujemy z Instytutem Filologii Słowiańskiej, Instytutem Socjologii Wydziału
Nauk Społecznych i Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego, Instytutem Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia realizuje program Edukacji Prawnej Młodzieży.
Nasza szkoła angażuje się w lokalną działalność kulturalno-społeczną. Współpracujemy z Muzeum Etnograficznym i Centrum Na Przedmieściu.
W szkole odbywa się Dolnośląski Festiwal Nauki.

9. Gdzie dostępne są informacje o rekrutacji do szkoły?


w sekretariacie szkolnym w godzinach 10.00-15.00 lub telefonicznie pod numerem tel. 71 798 67 33;



na stronach internetowych:

http://www.lo4.wroc.pl
http://www.edu.wroclaw.pl

