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O SZKOLE 
 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki istnieje od 1945 r. 

i nieprzerwanie cieszy się opinią bardzo dobrej szkoły.  

Potwierdzają to wyniki egzaminów maturalnych, wysokie miejsca i tytuł 

ZŁOTEJ SZKOŁY w Rankingu Szkół Średnich organizowanym przez 

miesięcznik „Perspektywy" oraz ogólnopolskie i międzynarodowe osiągnięcia 

uczniów  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz sportowych. 

Każdego roku najwybitniejsi absolwenci są honorowani medalem „Primus 

Inter Pares". 

O poziomie IV LO świadczy to, 

że absolwenci szkoły dostają się 

niemal w 100% na najlepsze, uczelnie 

w kraju i za granicą.  

W szkole odnajdą się miłośnicy 

nauk ścisłych, humaniści, przyrod-

nicy, uczniowie zainteresowani eko-

nomią i zapaleni sportowcy. 

Szkoła od lat współpracuje z Uni-

wersytetem Mikołaja Kopernika. 

Wykładowcy prowadzą lekcje w 

szkole a uczniowie uczestniczą w wykładach 

i imprezach na uczelni. Każdej z klas w szkole 

patronują poszczególne wydziały UMK. 

Dumą naszej szkoły są jej absolwenci. Pracują 

dzisiaj niemal w najróżniejszych zawodach, pełnią 

odpowiedzialne funkcje i zajmują eksponowane 

stanowiska w świecie nauki, kultury, polityki. 

Nasi uczniowie współpracują z Wielką 

Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Polską Akcją 

Humanitarną, fundacją "Szlachetna paczka", z 

Caritas i Polskim Czerwonym Krzyżem oraz 

inicjują akcje charytatywne („Rzuć groszaka dla 

zwierzaka"). 

 



BAZA DYDAKTYCZNA 
 

Nasi uczniowie, korzystają z funkcjonalnych i nowocześnie wyposażonych 

pracowni przedmiotowych. Szkoła ma dwie pracownie informatyczne, stano-

wiska multimedialne w bibliotece szkolnej oraz w holu na drugim piętrze. 

Programy komputerowe i techniki multimedialne wykorzystywane są na 

lekcjach różnych przedmiotów. 
 

 

BAZA SPORTOWA 
 

W szkole korzystamy z nowej 

pełnowymiarowej hali sportowej 

oraz drugiej, mniejszej sali gimnas-

tycznej i boiska z nawierzchnią tar-

tanową. Zajęcia z WF odbywają się 

również na basenie, w formie spły-

wów kajakowych, rajdów rowero-

wych, marszów na orientację, jazdy 

na łyżwach i rolkach albo w rytmie 

zumby. 
 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 

Dobrą motywacją do nauki języków ob-

cych jest wymiana młodzieży i nauczycieli 

z zaprzyjaźnionymi szkołami w Filadelfii i 

Angers. Ze szkołami w Angers oraz w Bre-

mie realizujemy program Erasmus+. Goś-

cimy naszych przyjaciół, a potem sami od-

wiedzamy dalekie zakątki świata. 
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ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO LICEUM 
 

Wszystkie klasy w szkole objęte są 

patronatem wydziałów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

Uczniowie wszystkich klas mają możliwość 

uczestnictwa w lektoracie języka chińskiego lub japońskiego. 
 
 
 

Klasa Przedmioty rozszerzone 

1A 
biologiczno-chemiczna 
„medyczna” 

biologia,   chemia; 

1B lingwistyczno-społeczna 
j. angielski, j. niemiecki lub 
j. francuski oraz WoS 

1C 
geograficzno-matematyczna 
"ekonomiczna" z rozszerzonym 
językiem angielskim 

geografia, matematyka, 
i j. angielski; 

1D 
klasa matematyczno-fizyczna 
"autorska" z rozszerzonym 
językiem angielskim 

matematyka, fizyka, 
i j. angielski; 

1E 
matematyczno-fizyczno-
informatyczna „uniwersytecka” 

matematyka, fizyka oraz 
informatyka; 

 

 

 

 

„CZWÓRKA" 

to wyjątkowa szkoła 
dla wyjątkowych ludzi. 

 


