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Nasza szkoła 



… i nasze boisko



IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej  

to jedno z największych liceów w Bielsku-Białej z ponad 40-letnią tradycją. Nie tylko bardzo dobrze 

przygotowuje do egzaminów maturalnych i studiów, ale cieszy się też opinią szkoły przyjaznej uczniom, stąd 

jego niesłabnąca popularność. 

 Zatrudniamy doskonale wykształconą i stale się doskonalącą kadrę nauczycieli, w większości egzaminatorów 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

 wszystkich chętnych wspieramy w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, umożliwiając im odnoszenie 
sukcesów,

 od lat naszym atutem jest bogata oferta nauki języków obcych i fakt, że uczniowie sami wybierają, którego 
chcą się uczyć,

 organizujemy stałe konsultacje wszystkich nauczycieli dla uczniów potrzebujących dodatkowych zajęć, 
pomocy,

 bierzemy udział w międzynarodowych projektach, umożliwiając uczniom zawieranie nowych znajomości, 
doskonalenie języka angielskiego,

 dzięki wyposażeniu każdej klasy w komputer i projektor multimedialny lekcje u nas są ciekawsze i 
nowocześniejsze,

 organizujemy wyjścia i wyjazdy do teatrów, opery, na musicale,
 proponujemy wycieczki turystyczne i naukowe w ciekawe miejsca, poszerzające wiedzę o kulturze, przyrodzie 

czy astronomii,
 zimą zapraszamy na białą szkołę,
 przez cały rok na zajęcia SKS-u. 

Krótko mówiąc: „KEN to szkoła z tradycjami, do sukcesu łatwiej z nami”.



Rozszerzenia w klasach :

Rozszerzenia:  

Przedmioty  wymagane przy rekrutacji: 
 język polski, 
 matematyka, 
 chemia, 
 biologia.



 Klasa A – przygotowuje do studiowania na kierunkach 

medycznych i przyrodniczych m. in. analityka medyczna, 

medycyna, weterynaria, farmacja, dietetyka, biologia, 

fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 

medyczne, geologia, neurobiologia itp. 

 Dodatkowym atutem tej klasy jest rozszerzony język 

angielski, co zwiększa szanse na znalezienie pracy              

w firmach i instytucjach międzynarodowych.



Rozszerzenia : 

Przedmioty wymagane przy rekrutacji: 

 język polski, 

matematyka,

biologia, 

chemia.



 Klasa B – podobnie jak klasa A przygotowuje do studiów 

medycznych      i przyrodniczych tj.: analityka medyczna, 

medycyna, weterynaria, farmacja, dietetyka, biologia, 

fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 

medyczne, geologia, neurobiologia itp.

 Dodatkowo, rozszerzona matematyka zwiększa szanse 

studiowania takich kierunków jak: biofizyka, 

biotechnologia, ochrona środowiska, fizyka, stomatologia 

itp… 



Rozszerzenia :

Przedmioty wymagane przy rekrutacji: 

 język polski, 

matematyka, 

 geografia, 

 język angielski.



 Klasa C – zapewnia bardzo dobre przygotowanie do 

studiowania na kierunkach: matematyka, geografia, 

astronomia, fizyka, nanotechnologia, zarządzanie                     

i marketing, architektura itp. 

 Dodatkowym atutem tej klasy jest rozszerzony język 

angielski, co zwiększa szanse na znalezienie pracy              

w firmach i instytucjach międzynarodowych.



Rozszerzenia : 

Przedmioty wymagane przy rekrutacji: 

 język polski, 

matematyka, 

informatyka, 

fizyka.



 Klasa D - zapewnia bardzo dobre przygotowanie do 
studiowania na kierunkach: matematyka, geografia, 
astronomia, fizyka, nanotechnologia, zarządzanie                     
i marketing, architektura itp. 

 Rozszerzenie z informatyki z kolei to dodatkowy atut przy 
staraniu się o przyjęcie  na studia z informatyki, logistyki, 
mechaniki i budowy maszyn, metalurgii, transportu, 
zarządzania i inżynierii produkcji, budownictwa itp…



Rozszerzenia:  

Przedmioty wymagane przy rekrutacji: 
 język polski, 
matematyka, 
historia,
 język angielski.



 Klasa E – daje szerokie możliwości dalszego kształcenia    

w zakresie humanistyki i nauk społecznych na kierunkach 

tj.: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, 

socjologia, administracja, prawo, bezpieczeństwo narodowe, 

etyka, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, 

resocjalizacja, psychologia, socjologia, religioznawstwo, 

archeologia, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, 

różnego rodzaju filozofie, komunikacja społeczna, 

dziennikarstwo, filmoznawstwo, polityka społeczna itp.



Hiszpański                 Rosyjski Włoski

Francuski Niemiecki Angielski









Bielskie Teatralia 



Kongres Kultury



„Jak nie czytam jak czytam”



Konkurs j. angielskiego



Współpraca z ATH



SKKT



Liga Morska i Rzeczna









Udział w korowodzie 

bielskim













 Koncerty 

 Akademia Filmowa  

 Teatr Polski 

 Teatr Lalek Banialuka 

 Opera Śląska 

 Opera Krakowska 

 BCK 

 Teatr im. Juliusza Słowackiego 

 Teatr Stary w Krakowie 



Koniec

Więcej informacji 

na stronie szkoły:

https://ken.eduportal.bielsko.pl/




