Oferta szkoły

Szkoła pozytywnego wyboru!
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1. Klasa ogólna z rozszerzoną matematyką i mechatroniką
Adresowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać zdolności matematyczne i techniczne. Jeśli
lubisz matematykę, interesujesz się światem liczb i pojęć matematycznych, chcesz doskonalić
umiejętności logicznego myślenia oraz fascynujesz się światem nowoczesnych technologii? Ta oferta
jest dla Ciebie.
W procesie dydaktycznym przewidziano zwiększoną liczbę godzin matematyki oraz dodatkowe
zajęcia z mechatroniki, dzięki którym poznacie zasady programowania, budowę, działanie i sposoby
sterowania urządzeniami.

2. Klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym
To propozycja skierowana do uczniów aktywnych fizycznie, propagujących ideę sportu i zdrowy styl
życia. Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje sportowe i w przyszłości zostać sportowcem? Pomożemy Ci
spełnić to marzenie. Weź udział w naborze do klasy sportowej!
W programie klasy sportowej:
• zwiększona liczba zajęć wychowania fizycznego (10 godzin tygodniowo),
• udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,
• udział w obozach sportowych,
• udział w wycieczkach sportowych.

3. Klasa ogólna z edukacją medialno – artystyczną
To oferta edukacyjna przeznaczona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Jest to
idealna klasa dla wszystkich, którzy lubią się pokazać, występować publicznie, organizować
wydarzenia, grać, śpiewać, pisać, kręcić filmy oraz interesują się funkcjonowaniem współczesnych
mediów w życiu społecznym. Jeśli marzysz o karierze dziennikarza, reportera, redaktora czy radiowca?
Ta klasa jest dla Ciebie.
W procesie dydaktycznym przewidziano zwiększoną liczbę godzin języka polskiego, a także
zajęcia teatralne, medialne, filmowe, plastyczne, muzyczne realizowane w ramach zajęć
pozalekcyjnych.

4. Klasa ogólna z edukacją językowo – kulturową

Oferta edukacyjna
Rok szkolny 2016/2017
Dzień otwarty
dla rodziców i uczniów
22 kwietnia 2016r. (piątek) godz. 17.00

Jest to klasa stworzona dla uczniów, którzy pragną rozwijać zdolności i umiejętności językowe oraz
poszerzać wiedzę z zakresu kultury języka angielskiego.
Jeśli chcesz sprawnie komunikować się w języku angielskim, bez niepotrzebnych obaw, barier czy
granic? Ta oferta jest dla Ciebie.
Zwiększona liczba godzin języka angielskiego zostanie przeznaczona na praktyczne konwersacje z
zakresu języka mówionego tzw. lekcje speakingu (mówienia). Zagadnienia kulturowe z dziedziny
kultury, sztuki, literatury i historii krajów anglojęzycznych uczniowie realizować będą na zajęciach
pozalekcyjnych.
Terminarz rekrutacji
1. Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum – od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum do oddziału sportowego od 11 kwietnia do 10 maja
2016r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się dnia 16 maja 2016r. godz. 17.00 lub
18 maja 2016r. godz. 17.00 (termin dodatkowy)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej nastąpi do 31 maja 2016r. do godz. 15.00
5. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu należy
składać od 24 do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00.
6. Dokumenty dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce aktualności
oraz w sekretariacie Gimnazjum nr 1.

