
Zapraszamy!



IV Liceum Ogólnokształcące
Internat IV Liceum Ogólnokształcącego

ul. Szosa Kisielińska 18

65-247 Zielona Góra

#SuLotnik



Lotnik…?

Tradycja

Eugeniusz Horbaczewski 

pułkownik pilot



To jest Lotnik:

Rok szkolny dzieli się na trzy okresy 

(trymestry). 

Program zajęć w cyklu czteroletnim 

trwa 11 trymestrów

(w klasie I, II,III po 3 okresy, 

w klasie IV - 2 okresy)



1 trymestr
wrzesień – listopad

(podstawa)

2 trymestr
grudzień – marzec

(podstawa)

3 trymestr
marzec – czerwiec

(podstawa)

Rok szkolny
2021/2022



Rok szkolny
2022/2023

4 trymestr
wrzesień - listopad

5 trymestr
grudzień - marzec

połowinki

6 trymestr
marzec - czerwiec

Wybierasz specjalizacje

(przedmioty które będziesz rozszerzał)



Rok szkolny
2023/2024

7 trymestr
wrzesień - listopad

8 trymestr
grudzień - marzec

9 trymestr
marzec - czerwiec



Rok szkolny
2024/2025

10 trymestr
wrzesień - listopad

11 trymestr
grudzień - marzec

Marzec – Maj

Tylko nieobowiązkowe koła maturalne

Możesz skoncentrować się 

wyłącznie na maturze!!



Punkty:

od 291 pkt. do 300 pkt. — ocena celujący

od 241 pkt. do 290 pkt. — ocena bardzo dobry

od 201 pkt. do 240 pkt. — ocena dobry

od 161 pkt. do 200 pkt. — ocena dostateczny

od 121 pkt. do 160 pkt. — ocena mierny

od 120 pkt. i mniej — ocena niedostateczny



Punkty:



Medyczno-

farmaceutyczna
Ekonomiczno-

menedżerska
Prawno-społeczna ArtystycznaPolitechniczna Psychologiczno-

pedagogiczna

Dotychczasowe 

specjalizacje

Informatyczna



Dlaczego warto do nas dołączyć?
• Po wyborze specjalizacji sami 

układacie swój plan i wybieracie 

nauczyciela 

• Oferujemy szeroki wybór nauki 

języków obcych: poza j. angielskim i 

niemieckim możecie się u nas uczyć j. 

włoskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego i rosyjskiego!

• W naszej szkole nie ma dzwonków!

• W pierwszej klasie otrzymujecie 

indeksy, w których zbierane są 

informacje o Waszych ocenach przez 

cały cykl nauczania – to zamiast 

świadectw rocznych!



Internat 

Lotnika

W internacie mieszka ok. 

150 osób.

Tu zawsze spotkasz kogoś 

znajomego ☺

Tu zawsze dzieje się coś 

ciekawego ☺



Bardzo dużo dzieje się w szkolnej bibliotece!

Konkursy

czytelnicze!

Nowości czytelnicze ☺



Wydarzenia 

cykliczne



I wiele innych ciekawych wydarzeń, 
inicjatyw, szczegółów, o których możesz 

dowiedzieć się więcej odwiedzając nas na 
www.lo4.zgora.pl



Tydzień Otwartych Drzwi

19-23.04.2021 

odwiedź nas na 

www.lo4.zgora.pl



Dojedziesz do nas autobusem MZK: 

7, 8, 11, 14, 19, 20, 25, 26

Przystanek MZK ,,Lotnik”

Jak do nas dotrzeć? 



sekretariat@lo4.zgora.pl

lo4.zgora.pl

(68) 327-13-26

#Lotnik
Jesteśmy tu

Szosa Kisielińska 18

65-247 Zielona Góra



Czekamy na Ciebie!!!☺


