Wymienione poniżej zajęcia mogą być zorganizowane także w formie kół zainteresowań,
jeżeli będą chętni uczniowie.

„Szkoła to gniazdo orląt, a orły szybują wysoko”

Z obowiązkowych zajęć artystycznych i technicznych można wybrać:
Artystyczne

Techniczne

Zajęcia instrumentalne (nauka gry na gitarze, flażoletach)

Fotografia cyfrowa

Zajęcia wokalne

Komputerowy skład tekstu

Klub Melomana

Projektowanie stron internetowych

Klub Muzyki Współczesnej

Zajęcia ceramiczne

Zajęcia plastyczne

Techniki malarskie i hobbystyczne

Osobisty kontakt z dziełami sztuki

Papieroplastyka

Grafika komputerowa

Zajęcia rękodzieła artystycznego

Dyskusyjny Klub Filmowy

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia teatralne

Zajęcia modelarskie

Organizacja klas uwzględnia:
 kontynuację nauki języka obcego ze szkoły podstawowej w każdej klasie,
 liczebność nie większą niż 26 uczniów w klasie,
 podział na grupy na wielu przedmiotach.
Przydzielanie uczniów do różnych klas realizuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając następujące kryteria:
 zainteresowania ucznia,
 oceny z wybranych przedmiotów (język polski, matematyka, historia, przyroda, informatyka),
 wyniki sprawdzianu po VI klasie,
 osiągnięcia w konkursach, zawodach, działaniach społecznych,
 ocenę zachowania.
Spoza rejonu przyjmujemy uczniów z wysokimi wynikami w nauce i zachowaniu.
Zaglądajcie z rodzicami na naszą stronę internetową, aby zapoznać się z najnowszymi
informacjami w dziale Dla absolwentów SP.
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Polkowicach
ul. Ociosowa 3,
59-101 Polkowice
tel. (076) 845 65 14 lub 845 69 43
fax (076) 845 65 14 w 201
http://www.gim1.polkowice.pl

www.gim1.polkowice.pl

Drodzy Szóstoklasiści! Szanowni Rodzice!
Szkoła prowadzona jest przez Gminę Polkowice, która dokłada wszelkich starań, aby
nasi uczniowie uczyli się w bardzo dobrych warunkach i mogli korzystać z bogatej
oferty zajęć.
Przez ponad dziesięć lat istnienia Szkoła zgromadziła kapitał, na który składają się:
 doskonale przygotowana, zaangażowana i dyspozycyjna kadra pedagogiczna, której
celem jest dobro ucznia;
 zbudowane właściwe relacje między uczniami i nauczycielami sprzyjające indywidualizacji i pełnemu rozwojowi każdego ucznia;
 nowoczesne metody nauczania i różnorodne formy pracy pozwalające na pełną aktywność uczniów;
 bogata oferta zajęć nielekcyjnych rozwijających kreatywność uczniów, takich jak projekty, spotkania, obozy naukowe, warsztaty, wycieczki, spektakle, turnieje, debaty;
 stworzone warunki nauki, w których większość uczniów kończy szkołę mając na swoim koncie różnorodne sukcesy i wiarę we własne możliwości;
 miła atmosfera, poczucie bezpieczeństwa i troska o zdrowie uczniów;
 bieżąca i przyjazna dla Rodziców informacja o postępach dziecka i jego funkcjonowaniu w szkole dzięki e-dziennikowi.
W nauczaniu i wychowaniu łączymy tradycyjne wartości z nowoczesnością stosowanych
metod i wyposażenia pracowni.
Szkoła jest znana na Dolnym Śląsku dzięki dobrze przygotowanym do dalszej nauki absolwentom oraz dzięki wielu sukcesom przedmiotowym, artystycznym i sportowym.
Zdobyliśmy certyfikaty „Szkoły Wspierającej Uzdolnienia Uczniów”, „Szkoły Bezpiecznego Internetu” i „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Nasze Gimnazjum jako jedyne w powiecie bierze udział w programie Cisco Networking
Academy. Mamy status Akademii Cisco i możemy prowadzić dla swoich uczniów kursy
IT Essentials: PC Hardware and Software w zakresie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych związanych z sieciami komputerowymi, w ramach zajęć lekcyjnych
(np. zajęć technicznych) lub zajęć dodatkowych.

lata. Uzupełnieniem edukacji humanistycznej będą warsztaty dziennikarskie i koło humanistyczne Kaha, realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych. W klasie II w ramach projektu edukacyjnego przewidziana jest realizacja filmu o szkole.
Obowiązkowe zajęcia techniczne: „Komputerowy skład tekstu”.
Obowiązkowe zajęcia artystyczne: „Osobisty kontakt z dziełami sztuki”.

Wizytówką szkoły jest chór „Cantabile”. Nasi uczniowie za sukcesy nagradzani są odznaką „Srebrne Piórko Orła” medalem „Najlepszy z Najlepszych” oraz Nagrodą Burmistrza.

w klasie matematyczno-informatycznej (I B) informatyka będzie realizowana przez trzy
lata. Ponadto przewidziana jest 1 godzina zajęć „Matematyka z komputerem" w I klasie,
prowadzona przez nauczyciela matematyki, udział uczniów w obozie naukowym oraz w
wycieczkach do szkół wyższych i instytucji naukowych.
Obowiązkowe zajęcia techniczne: „Projektowanie stron internetowych".
Obowiązkowe zajęcia artystyczne: „Grafika komputerowa”.

Szkoła chlubi się bardzo dobrymi wynikami osiąganymi przez wielu uczniów na egzaminie gimnazjalnym.

Terminarz rekrutacji do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Polkowicach
13.04.2012 r.

Dni Otwarte Gimnazjum nr 1 – zapraszamy uczniów szkół podstawowych z wychowawcami do zapoznania się ze szkołą.

13.04.2012 r.

Zapraszamy Rodziców uczniów klas VI do zwiedzania szkoły w
godz. 1500-1700. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły o godz. 16 00 w
sali 204 (II piętro).

02–30.04.2012 r.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej w Gimnazjum nr 1
w sekretariacie szkoły. Wzór podania będzie można pobrać ze strony internetowej szkoły.

29.06–
2.07.2012r.

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po VI klasie oraz 1 zdjęcia legitymacyjnego podpisanego na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia,
adres zamieszkania).

04.07.2012 r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 1 z podziałem na klasy.

do 09.07.2012 r.

Ostateczne listy uczniów klas pierwszych przyjętych do szkoły.

Listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej i ostateczne listy uczniów klas pierwszych
zostaną wywieszone na drzwiach szkoły oraz ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w wyznaczonych wyżej terminach.
Wniosek o zakup biletu miesięcznego należy złożyć do 15 lipca.

Oferta klas pierwszych
W każdej klasie pierwszej realizowany jest program podstawowy wynikający z obowiązującego ramowego planu nauczania, a ponadto:
w klasie humanistyczno-informatycznej (I A) lekcje języka polskiego i matematyki będą prowadzone z wykorzystaniem multibooka. Informatyka będzie realizowana przez trzy

w klasie przyrodniczo-laboratoryjnej (I C) będzie realizowany „Program klasy przyrodniczej”. Edukacja biologiczno-fizyczno-chemiczna będzie rozwijana poprzez obowiązkowe zajęcia laboratoryjne, udział uczniów w obozie naukowym, uczestnictwo w Festiwalu
Nauki we Wrocławiu, w imprezach naukowych w trakcie realizacji programu „Przyroda
i nauka w naszym regionie” oraz poprzez realizację projektów edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczych.
w klasie matematycznej z edukacją humanitarną (I D) realizowana będzie 1 godzina
zajęć „Matematyka z komputerem", a w ramach edukacji humanitarnej uczniowie będą się
uczyli aktywności społecznej i obywatelskiej prowadząc wolontariat. Doskonalić będą
praktyczną znajomość języków obcych organizując spotkania z ludźmi różnych ras i kultur, uczestnicząc w wyjazdach na warsztaty liderów.
w klasie humanistycznej (I E) zapewniamy rozszerzoną liczbę zajęć z przedmiotów humanistycznych. Młodzież będzie miała możliwość rozwoju zainteresowań aktorskich, poetyckich, muzycznych, oratorskich. Uczniowie rozwiną sprawność pięknego wypowiadania
się, umiejętność pokonywania tremy i stresu podczas wystąpień publicznych, wyrażania
emocji poprzez gest, ruch, mimikę. Swoje dokonania będą prezentować na forum szkoły
i środowiska. W ramach edukacji humanistycznej będą wyjeżdżać na warsztaty, wycieczki
do teatru, koncerty i spotkania.
w klasie językowej (I F) zapewnimy uczniom kontynuację nauki języka angielskiego w
rozszerzonym zakresie. Połowa klasy będzie uczyła się od podstaw języka niemieckiego,
a druga połowa - języka francuskiego, zajmującego szóstą pozycję w rankingu najczęściej
używanych języków świata. Najzdolniejsi uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w
licznych konkursach i projektach. Organizowany będzie udział w międzynarodowej wymianie młodzieży, językowych obozach krajowych i zagranicznych oraz projektach transgranicznych.
Planowani wychowawcy klas I
Jolanta Baran, Dorota Doskocz, Amelia Grodecka, Ewa Niemiec, Dariusz Olejniczak
i Dorota Skowyra.
Oferta zajęć artystycznych i technicznych
Uczeń wybiera z oferty szkoły obowiązkowe zajęcia artystyczne i techniczne. W klasie
będą realizowane te zajęcia, które zostały wybrane przez większość uczniów tej klasy.

