OFERTA SZKOŁY:
W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć 8 oddziałów klasowych, w
tym 7 oddziałów AKADEMICKICH oraz 1 oddział MEDYCZNY

Oddziały AKADEMICKIE:
Oddziały akademickie nie są sprofilowane, dzięki czemu przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie
mogą skupić się głównie na podstawie programowej z większości przedmiotów. W drugiej klasie
uczniowie wybierają specjalizacje, które tworzone są według ich zainteresowania. Lista specjalizacji
z rozkładami przedmiotów i kursów w cyklu nauki dostępna jest w zakładce plany nauczania na
stronie internetowej szkoły: www.lo4.zgora.pl. Przedmioty specjalizacyjne realizuje się od 3 klasy.

W 2022r. planujemy otworzyć 7 oddziałów AKADEMICKICH.
Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziałów AKADEMICKICH:
j. polski
matematyka
język obcy
geografia
Języki obce w oddziałach AKADEMICKICH:
Język wiodący : j. angielski, j. niemiecki
Drugi język : j angielski, j. niemiecki, j hiszpański, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski.
Przy wyborze drugiego języka obcego należy pamiętać, że w przypadku większej ilości kandydatów
niż miejsc w grupach językowych decydująca będzie lokata punktowa kandydata.

Oddział MEDYCZNY:
Projekt oddziałów medycznych powstał w IV LO w 2019 roku we współpracy z Urzędem Miasta
Zielona Góra, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i Uniwersytetem
Zielonogórskim. W czerwcu 2020r. lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia objął patronat
nad oddziałami medycznymi w IV LO. Podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata
uczniowie realizują podstawę programową z większości przedmiotów w zakresie podstawowym z tą
różnicą, że dodatkowo w ciągu roku szkolnego uczestniczą w laboratoriach z biologii, chemii i fizyki
na Uniwersytecie Zielonogórskim z wykładowcami akademickimi. Dodatkowo, uczniowie klas
medycznych uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach organizowanych przez szkołę i jej
partnerów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Przedmioty rozszerzone realizowane są od
trzeciej klasy. W oddziale medycznym nie przewiduje się obecnie rozszerzonych zajęć z matematyki.
W 2022r. planujemy otworzyć 1 oddział MEDYCZNY.
Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziału MEDYCZNEGO:

j. polski
matematyka
biologia
chemia
Języki obce w oddziale MEDYCZNYM:
Język wiodący : j. angielski,
Drugi język : j. niemiecki, j. włoski.
Przy wyborze drugiego języka obcego należy pamiętać, że w przypadku większej ilości kandydatów
niż miejsc w grupach językowych decydująca będzie lokata punktowa kandydata.

