Oferta dydaktyczna
Naszą ofertę edukacyjną starannie dostosowujemy
do potrzeb zmieniającego się świata, rynku pracy,
a także samych Uczniów, starając się jednocześnie,
aby każdy Uczeń mógł realizować się w obszarze
własnych zainteresowań.

Rekrutacja 2019

Pracownicy

XVII Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

Dobrze wiedzieć
na przyszłość

Doświadczone grono nieszablonowych nauczycieli,
wykwaliﬁkowani pracownicy administracyjno-obsługowi, a przede wszystkim przyjazna atmosfera
rzetelnej pracy oraz wzajemne zaufanie sprawiają,
że od 26 lat jesteśmy ważnym punktem na licealnej
mapie Poznania.

Uczeń
W centrum naszej działalności zawsze stoi Uczeń,
jego umiejętności, wychowanie i przyszłość. Chcemy,
aby każdy z naszych absolwentów, podążając własną
drogą pasji i zainteresowań, z satysfakcją odnalazł
swoje miejsce w dorosłej społeczności ludzi mądrych
i odpowiedzialnych.

Co nas wyróżnia
• klasy dwujęzyczne,
• nowoczesny, elektroniczny sprzęt badawczy
i dydaktyczny,
• teatr szkolny,
• wymiany międzynarodowe z Hiszpanią i Niemcami,
• współpraca z ważnymi instytucjami naukowymi,
kulturalnymi i dyplomatycznymi, m.in.:
z Ambasadą Królestwa Hiszpanii, Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza, Politechniką Poznańską, Polskim
Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra",
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinom
AMICI,
• cykliczny szkolny festiwal rockowy Rock Help Fest,
• Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Filmie.

Naszym Uczniom oferujemy atrakcyjne
nieodpłatne zajęcia dodatkowe o charakterze
praktycznym, np.:
• przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego
na poziomie FCE,
• zajęcia z języków: hiszpańskiego, rosyjskiego,
francuskiego,
• warsztaty translatorskie,
• rajdy krajoznawcze,
• kurs fotograﬁi cyfrowej,
• zajęcia teatralne,
• zajęcia sportowe,
• warsztaty pisarskie,
• robotykę,
• kino współczesne,
• zajęcia plastyczne,
• wymiany międzynarodowe z Niemcami i z Hiszpanią,
• wycieczki ornitologiczne,
• Dyskusyjny Klub Książki.

Zapraszamy na Drzwi Otwarte,
które odbędą się 23.03 oraz 27.04 2019 r.
o godz. 10.
Skontaktuj się z nami:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. ks. prof. Józefa Tischnera
os. Czecha 59
61-288 Poznań

tel. (61) 877 60 58
e-mail: sekretariat@zso4.poznan.pl
www.zso4.poznan.pl
facebook.com/zso4poznan

Zapraszamy do klas pierwszych trzyletniego liceum o proﬁlach:
Proﬁl

Ars-LexG
teatralnomedialny

Przedmioty rozszerzone
Klasa G_IA 1:

język polski, historia, WOS

Klasa G_IA 2:

język polski, historia,
WOS

Przedmioty uzupełniające

Języki

zajęcia teatralne
i warsztaty pisania

pierwszy język: angielski,

kino współczesne,
edukacja medialna

pierwszy język: angielski,

drugi język: niemiecki

drugi język: niemiecki

Klasa pod patronatem Instytutu Historii UAM. Kierunki, do których przygotowuje proﬁl, m.in.: historia sztuki, kulturoznawstwo,
zabytkoznawstwo, ochrona dóbr kultury, konserwacja zabytków, architektura, ﬁlologia polska

PolitechnicusG
politechniczny

Klasa G_IB:

matematyka, ﬁzyka,
informatyka

algorytmika,
ekonomia w praktyce

pierwszy język: angielski.
drugi język: niemiecki

Kierunki, do których przygotowuje proﬁl, m.in.: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji, bioinformatyka, informatyka, automatyka i robotyka, logistyka.

MedicorumG
medyczny

Klasa G_IC:

biologia, chemia, język
angielski z przygotowaniem
do egzaminu na poziomie
FCE

eksperyment w biologii,
chemia doświadczalna,
ﬁzyka w biologii
i medycynie

pierwszy język: angielski.
drugi język: niemiecki

Klasa pod patronatem Wydziału Biologii UAM. Kierunki, do których przygotowuje proﬁl, m.in.: biologia, stomatologia, chemia,
farmacja, weterynaria, biotechnologia, kosmetologia, towaroznawstwo, bioinformatyka, dietetyka, Akademia Wychowania Fizycznego.

PeregrinusG
turystycznoekonomiczny

Klasa G_ID:

geograﬁa, język hiszpański,
język angielski z przygotowaniem do egzaminu
na poziomie FCE

krajoznawstwo

rozszerzone:
język hiszpański i angielski
drugi język: angielski

Kierunki, do których przygotowuje proﬁl, m.in: turystyka, kierunki ﬁlologiczne, ekonomia, ﬁnanse i rachunkowość, kierunek
prawno-ekonomiczny, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo,
zarządzanie i inżynieria produkcji, ﬁnanse i rachunkowość biznesu, zarządzanie.

EconomicusG
ekonomicznojęzykowy

Klasa G_IE:

matematyka, geograﬁa,
język angielski z
przygotowaniem do egzaminu
na poziomie FCE

krajoznawstwo

pierwszy język: angielski
drugi język: niemiecki
lub hiszpański

Kierunki, do których przygotowuje proﬁl, m.in: analityka gospodarcza, kierunki ﬁlologiczne, ekonomia, ﬁnanse i rachunkowość,
design, ekonomia globalna i menedżerska, ﬁnanse i rachunkowość biznesu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka
turystyczna, towaroznawstwo, konsulting gospodarczy, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Sección BilingüeG
hispanistyczny

Klasa G_IF:

klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, język angielski i trzeci przedmiot do wyboru:
biologia, historia lub geograﬁa, przedmioty hiszpańskie

Klasa pod patronatem Ambasady Hiszpanii - możliwość zdawania hiszpańskiej matury. Kierunki, do których przygotowuje proﬁl,
m.in.: kierunki ﬁlologiczne, prawo, turystyka, ekonomia, ﬁnanse i rachunkowość, kierunek prawno-ekonomiczny, międzynarodowe
stosunki gospodarcze, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, towaroznawstwo, zarządzanie.

