
Siedem powodów, 
dla których 
VII Liceum 

Ogólnokształcące    
to najlepszy wybór

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich             
w Gliwicach



#PO PIERWSZE – dbamy o wysoki poziom nauczania    
Współpracujemy m.in. z:



Współpracujemy m.in. z:

__ Uniwersytetem Licealisty – Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach

__ kinem „Amok” w Gliwicach

__ Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach

__ licznymi muzeami

__ Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu

__ Instytutem Onkologii w Gliwicach

__ Palmiarnią Miejską w Gliwicach

__ Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie



#PO DRUGIE – skutecznie uczymy języków obcych

Język angielski Język niemiecki

__ 18 godzin języka angielskiego: 3+5+5+5
__ filmy anglojęzyczne
__ liczne materiały dodatkowe w języku 
angielskim

__ współpraca z Goethe-Institut w ramach 
projektu Deutsch Plus
__ czasopisma w języku niemieckim m.in.: 
Fluter, Deutsch Aktuell
__ wycieczki zagraniczne

Flagi ze strony: https://pl.freepik.com/



__ projekty na platformie eTwinning

__ praca z monitorem interaktywnym, tablicą multimedialną oraz oprogramowaniami
interaktywnymi do podręczników

__ zajęcia urozmaicone grami edukacyjnymi: Kahoot, Quizlet, Wordwall, Liveworksheets, 
Learning Apps itd.

__ platforma Moodle z internetowymi zasobami edukacyjnymi

Języki obce

Flagi ze strony: https://pl.freepik.com/



#PO TRZECIE – oferujemy atrakcyjne zajęcia 
dodatkowe, rozwijające talenty, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb ucznia

__ koło plastyczne – wyjazdowe plenery fotograficzno-malarskie

__ indywidualny tok nauki

__ zindywidualizowana ścieżka kształcenia

__ zajęcia przygotowujące do matury

__ zajęcia pozalekcyjne (m.in. grupa teatralna RING)

__ wycieczki przedmiotowe

__ stypendia naukowe i sportowe

__ Talenty Siódemki i pokazy mody



#PO CZWARTE – sport jest dla nas ważny

__ udział w zawodach sportowych organizowanych przez SZS Gliwice

__  różnorodne lekcje wychowania fizycznego obejmujące piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną 
oraz lekkoatletykę

__ zajęcia prowadzone w czterech salach sportowych oraz na nowoczesnych boiskach sportowych na 
zewnątrz

__ dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

__ darmowa gimnastyka korekcyjna

__ współpraca z Szermierczym Klubem 
Sportowym Muszkieter

__ współpraca z Klubem Sportowym Piast Gliwice



#PO PIĄTE – pomagamy i jesteśmy doceniani

__ Szkolny Klub Wolontariatu – działania na rzecz społeczności szkolnej oraz środowiska 
lokalnego. Współpraca m.in. z: Caritasem Diecezji Gliwickiej, Fundacją Biegamy z Sercem, 
Fundacją Sursum Corda, Towarzystwem Nasz Dom, Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
w Gliwicach 

__ Samorząd Uczniowski

__ Szkolny Klub Mediacji



#PO SZÓSTE – oferujemy

__ zajęcia lekcyjne na jedną zmianę (8:00-15:10)

__ pracownie naukowe

__ stołówkę (obiady przygotowywane na miejscu)

__ sklepik szkolny

__ atrium – miejsce spotkań społeczności szkolnej

__ dobrą lokalizację i wygodny dojazd



Oferujemy

__ dwie pracownie komputerowe

__ bibliotekę i czytelnię

__ cztery sale gimnastyczne

__ nowoczesne boiska szkolne

__ siłownię zewnętrzną

__ wi-fi na terenie całej szkoły



#PO SIÓDME – nasza szkoła jest bezpieczna

__ tytuł „Szkoły bez przemocy”

__ udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczna Szkoła

__ wsparcie i zaangażowanie wychowawców, pedagoga oraz dyrekcji szkoły gwarancją 
poczucia bezpieczeństwa uczniów

__ opieka medyczna szkolnej pielęgniarki

__ rozbudowany system monitoringu

Grafika:pixabay.com



To nie wszystko. Co poza tym?

Odwiedź nas, aby się przekonać:

__ osobiście: ul. Orląt Śląskich 25, 44-100 Gliwice

__ na naszej stronie internetowej: www.zso4.gliwice.pl

__ na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/zso4gliwice

#Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich
#VII Liceum Ogólnokształcące



#Rekrutacja 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dwie klasy licealne: 

Klasa IA humanistyczna                 
ze ścieżką kulturową

Klasa IB matematyczno-
-przyrodnicza

ze ścieżką prozdrowotną

Grafiki: pixabay.com



#Klasa IA humanistyczna ze ścieżką kulturową

___ rozszerzenia: język polski, historia, język angielski
___ języki: angielski, niemiecki

#KTO? pasjonaci literatury i kultury __ miłośnicy historii i życia politycznego __ maniacy filmu i teatru 
__ osoby twórcze i kreatywne __ obserwatorzy życia społecznego __ aktywiści prospołeczni

#CO? niestandardowe zajęcia __ ciekawe warsztaty, wykłady, spotkania __ spektakle teatralne 
__ wizyty w kinie __ grupa teatralna RING 

#ILE? 
* PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony

godziny w tygodniu klasa I klasa II klasa III klasa IV
j. polski PP* / PR 4/2 4/1 4/3 4/2
historia PP / PR 2/1 2/2 2/2 2/3
j. angielski PP / PR 3/1 3/2 3/2 3/1



#Klasa IB matematyczno-przyrodnicza ze ścieżką 
prozdrowotną

___ rozszerzenia: matematyka, biologia, język angielski 
___ języki: angielski, niemiecki

#KTO? wielbiciele analizowania rzeczywistości __ pasjonaci wyciągania wniosków __ entuzjaści 
doświadczeń __ fanatycy świata przyrody

#CO? zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów: tworzenie własnych preparatów i obserwacje 
__ dodatkowe zajęcia „Chemia z elementami farmakologii”

#ILE?
* PP – poziom podstawowy, PR – poziom rozszerzony

godziny w tygodniu klasa I klasa II klasa III klasa IV
matematyka PP* / PR 3/2 4/1 3/3 4/2
biologia PP / PR 1/2 2/2 1/2 –/2
j. angielski PP / PR 3/– 3/2 3/2 3/2



VII Liceum 
Ogólnokształcące 

to najlepszy 
wybór!

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich 
VII Liceum Ogólnokształcące
ul. Orląt Śląskich 25
44-100 Gliwice

telefon/fax: 32 270-55-57
e-mail: sekretariat@zso4.gliwice.eu
www: http://www.zso4.gliwice.pl
godziny pracy: 7.30-15.30


