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trzy projekty Erasmus+ dla uczniów:
 Probiotyki i zdrowe odżywianie
 Zmiany klimatu i ochrona środowiska
 Aktywne sposoby spędzania wolnego czasu
projekt Erasmus+ dla nauczycieli Droga do nowoczesnej szkoły
wymiana ze szkołą w Hiszpanii
Top News - warsztaty dziennikarskie w języku angielskim
ogólnopolska olimpiada Zwolnieni z teorii
projekty:
 Girl2Leader
 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
 Lednicka Wiosna Poetycka
 Poznań na osi czasu
 Trwała Pamięć Pokoleń
 Różni - Równi - Ważni
 1Planet4All
Klub Dobrej Rozmowy
koło Politechniczni (patronat PP)
dyplomatoria teatralne
debaty oksfordzkie
wolontariat
turnieje sportowe

ATUTY SZKOŁY

fot. S. Cichocki
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przyjazna atmosfera
możliwość wszechstronnego rozwoju
jednozmianowość
dogodna lokalizacja
nowoczesny sprzęt multimedialny
dwie sale gimnastyczne
stadion piłkarski
kompleks boisk Orlik
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WIEDZA
INSPIRACJA
KREATYWNOŚĆ

stypendyści Prezesa Rady Ministrów
laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Poznania
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Projektanci Edukacji
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Sejm Dzieci i Młodzieży
certyfikat Olimpiady Szkoła zwolniona z teorii
certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły
najlepszy projekt uczniowski Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim Baśniobranie
reprezentantki kadry narodowej w koszykówce
finaliści Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - LICEALIADA

XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
os. Wichrowe Wzgórze 111
61 - 699 Poznań
tel. /61/ 820 82 03
lo20_poznan@wp.pl
www. xxlopoznan.edu.pl

TEATRALNA Z TAŃCEM WSPÓŁCZESNYM 1A

Profile klas
w roku
szkolnym
2021/2022

KRYMINALISTYCZNO − RESOCJALIZACYJNA 1B
Z ROZSZERZENIEM JĘZYKOWYM
patronat SWPS, Wydziału Nauk Edukacyjnych UAM,
KW Policji w Poznaniu, wykłady, warsztaty, ćwiczenia,
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, język angielski

PSYCHOLOGICZNO − JĘZYKOWA 1C

OPINIE O SZKOLE...
Od początku czułem się w tej szkole dobrze. Świetna atmosfera i ludzie.
Klimat w szkole bardzo fajny, ciągle są organizowane różne wydarzenia,
ludzie pogodni i z miłym nastawieniem do każdego.
Atmosfera w szkole jest naprawdę przyjemna - uczniowie są po prostu normalni!
Nauczyciele świetni, traktują uczniów bardzo przyjacielsko, ale nie dają sobie
wchodzić na głowę, starają się jak najlepiej przygotować do matury.
Atuty Dwudziestki? Dobre warunki, uprzejmy personel, pomocni rówieśnicy.
Szkoła godna polecenia.

patronat SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,
warsztaty psychologiczno - pedagogiczne,
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

SOCIAL MEDIA 1D
Z ROZSZERZENIEM JĘZYKOWYM
patronat WNPiD UAM, komunikacja w social mediach,
promocja wizerunku, creative writing
przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski

SPORTOWA 1E
Z DIETETYKĄ I PROMOCJĄ ZDROWIA

DRZWI OTWARTE
12 marca 2021 (piątek)
23 kwietnia 2021 (piątek)
godz. 18:00

patronat Teatru Nowego, warsztaty teatralne, dyplomatoria
przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie

patronat AWF, Klubu OTPS Winogrady i ENEA AZS Poznań
przedmioty rozszerzone: biologia, geografia,
10 godzin zajęć sportowych
fot. S. Cichocki

 we wszystkich klasach drugi język obcy do wyboru
(j. niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański)

