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 KL. 1A     BIOLOGIA,  CHEMIA,  J.ANGIELSKI

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.

Co dalej po liceum ?



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.

KL. 1B      BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMAYKA

Co dalej po liceum?



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.

KL. 1C MATEMATYKA, GEOGRAFIA, J. ANGIELSKI

Co dalej po liceum ?



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.

KL. 1D MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

Co dalej po liceum ?



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.

KL. 1E  J. POLSKI, HISTORIA, J. ANGIELSKI

Co dalej po liceum ?



Ze względu na rozszerzenia z wszystkich obowiązkowych 
na maturze przedmiotów daje dobre przygotowanie do tego
egzaminu. Jest korzystnym wyborem dla niezdecydowanych,
zapewniając im dodatkowe cztery lata na poznanie własnych
zainteresowań czy predyspozycji. Można po niej ubiegać się 
o przyjęcie zarówno na studia humanistyczne, jak i ścisłe czy
ekonomiczne.

KL. 1F  MATEMATYKA, J. POLSKI, J. ANGIELSKI  

Co dalej po liceum ?



Jak dojechać do szkoły?



IV Liceum Ogólnokształcące
 im. Komisji Edukacji Narodowej 

to jedno z największych liceów  w Bielsku Białej  
z 50  letnią tradycją. Nie tylko bardzo dobrze
przygotowuje do egzaminów maturalnych 

 i studiów, ale cieszy się też opinią szkoły przyjaznej
uczniom, stąd jego  niesłabnąca popularność.

Szkoła sukcesu



Zatrudniamy doskonale wykształconą i stale się doskonalącą kadrę
nauczycieli,  w większości egzaminatorów Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej. 
Wszystkich chętnych wspieramy w przygotowaniach do olimpiad 

Od lat naszym atutem jest bogata oferta nauki języków obcych i fakt, 

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.

            i konkursów, umożliwiając im odnoszenie sukcesów. 

            że uczniowie sami wybierają, którego chcą się uczyć.

 „KEN to szkoła z tradycjami, do sukcesu łatwiej z nami”



Nowoczesny budynek z parkingiem .

Ogród KEN z ławeczkami.  Pełen zieleni i kwiatów.

Boisko zewnętrzne.

Świetnie wyposażone klasy.

Winda wewnętrzna w szkole . Bufet, indywidualne szafki  w szatni.

Witamy w wirtualnych murach naszej szkoły



 KEN -OGRÓD

Witamy w wirtualnych murach naszej szkoły



Boisko zewnętrzne

Witamy w wirtualnych murach naszej szkoły



Zajecia sportowe.

Witamy w wirtualnych murach naszej szkoły



Współpracujemy Z Akademią Techniczno-Humanistyczną 
 w Bielsku-Białej  oraz Uniwersytetem Śląskim.

Wspópracujemy ze szkołami w całej Europie w ramach programów
UE Erasmus + .  Organizujemy wycieczki dla naszych uczniów  
w kraju i za granicą.

W szkole działają kola zaintersowań: koło historyczne, klub kibica
przy IV LO,  turystyczno-krajoznawcze, taneczne, wokalne.

Nasze działania 



Misja Koła Ligi Morskiej i Rzecznej:
Edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej
społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;
Działanie na rzecz umocnienia patriotyzmu, podtrzymywania tradycji
narodowych - pielęgnowanie polskości;
Upowszechnianie kultury morskiej, turystyki wodnej, sportów
wodnych; Propagowanie rozwoju żeglugi morskiej i rzecznej;
Naszym zadaniem jest pokazać kolejnym pokoleniom nowe
perspektywy w myśl przysłowia: „Morze żywi i bogaci”;
Naszym celem jest połączenie 100-letniej tradycji i doświadczenia 
z nowoczesnością;

Szkolne Koło
Ligi Morskiej

i Rzecznej
(SKLMiR)

 

 



Pola Nadziei
Nasza szkoła już od 18 lat 
w ramach programu Pola

Nadziei  prowadzi kampanię
uświadamiającą istnienie

problemów ludzi nieuleczalnie
chorych oraz organizuje akcje
mające na celu pozyskiwanie

funduszy na utrzymanie
Hospicjum im. Jana Pawła II.

 

   Pomagmy :)



Wirtualny spacer po szkole.                                     Kółko taneczne. 
Kółko wokalne.



Sale lekcyjne



Korytarz , recepcja, szatnie, bufet, winda.



K ULTURA
EDUKACJA
NAUKA
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Dołącz do nas:)


