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NASZE DZIAŁANIA 
 

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” 
Projekt „Trwała Pamięd Pokoleo” 
Projekt „Wielkopolska właśnie...” 

Projekt „Szach - Mat”  
Projekt Międzynarodowy eTwinning Character Education 

Program unijny „Podnoszenie kompetencji z zakresu  
matematyki i informatyki” 

Projekt „Spojrzenie Okiem Impresjonisty” 
Projekt „Lednicka Wiosna” 

Konwent „Fantastyczna Dwudziestka”  
Wymiana międzynarodowa - Hiszpania  

Dyplomatoria teatralne 
Warsztaty rozwoju osobistego 

Top News - warsztaty dziennikarskie w języku angielskim 
Wolontariat 

Turnieje sportowe 
Junior Coach - bezpłatny kurs na asystenta trenera  

  
Sale lekcyjne z nowoczesnym  

sprzętem multimedialnym 
Kompleks boisk ORLIK z zapleczem 

Boiska sportowe  
z zapleczem lekkoatletycznym 

Stadion piłkarski 
Dwie sale gimnastyczne 

Hala sportowo - widowiskowa   
(zatwierdzony projekt) 

 

BAZA SZKOŁY 

  
    DRZWI OTWARTE 

29 marca 2019  
(piątek) 

15 kwietnia 2019 
(poniedziałek) 

 

                godz. 18:00 

NASZE SUKCESY 

 

Ogólnopolscy finaliści OLIMPIADY MEDIALNEJ 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Poznania 

Certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły” 

Laureaci licznych konkursów poetyckich i recytatorskich 

Reprezentantki kadry narodowej w koszykówce 

II miejsce w mistrzostwach Polski w koszykówce 

Finaliści Poznaoskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - LICEALIADA 
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PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I LA - teatralna z tańcem współczesnym 
patronat Teatru Nowego, warsztaty teatralne, dyplomatoria 
przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczen stwie 

I A - teatralna z tańcem współczesnym 
patronat Teatru Nowego, warsztaty teatralne, dyplomatoria 
przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczen stwie 

I LB - językowa 
konwersacje, warsztaty językowe, wymiany międzynarodowe 
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, drugi język  
(do wyboru:  j. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpan ski) 

I B - językowa 
konwersacje, warsztaty językowe, wymiany międzynarodowe 
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, drugi język   
(do wyboru: j. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpan ski) 

I LC - psychologiczno – językowa 
patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

I C - psychologiczno – językowa 
patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

I LD - ogólna z ratownictwem 
wspo łpraca z Uniwersytetem Medycznym i Wojewo dzką Stacją Pogotowia  
Ratunkowego w Poznaniu  
przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski 
ratownictwo przedmedyczne 

I D - ogólna ze sztukami wizualnymi  
patronat Uniwersytetu Artystycznego 
warsztaty i plenery artystyczne 
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski 
przedmiot uzupełniający: plastyka  

I LE - sportowa:  
 dietetyka z promocją zdrowia 
patronat AWF, warsztaty, w ramach zajęc  sportowych  - taniec sportowy i fitness 

 piłka nożna, koszykówka  
patronat AWF,  Klubu OTPS Winogrady i ENEA AZS Poznan   
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, 10 godzin zajęc  sportowych 

I E - sportowa:  
 dietetyka z promocją zdrowia 
patronat AWF, warsztaty, w ramach zajęc  sportowych  - taniec sportowy i fitness 

 piłka nożna, koszykówka  
patronat AWF,  Klubu OTPS Winogrady i ENEA AZS Poznan   
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, 10 godzin zajęc  sportowych 
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