
BEZPIECZEŃSTWO
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

BOGATA OFERTA EDUKACYJNA
CIEKAWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W CHAŁUPKACH

ZAPRASZA

Szkoła oferuje:
• bogatą ofertę programową dostosowaną do potrzeb i zainteresowań uczniów: poza standardowymi przedmiotami 

uczniowie gimnazjum poznają np.: podstawy tańców, sztuki regionalnej,uczestniczą w zajęciach teatralnych, pracu-
ją nowoczesną metodą z wykorzystaniem narzędzi TOC, realizują niezwykle pomysłowe projekty edukacyjne

• wysoki poziom nauczania: dobre wyniki ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a z języków obcych bardzo 
wysokie wyniki, czołowe miejsca i wyróżnienia w konkursach (np.: języka niemieckiego, angielskiego, konkursach 
wokalnych i plastycznych)

• doświadczoną, wszechstronnie wykształconą, kompetentną i zaangażowaną w życie szkoły kadrę pedagogiczną

• dodatkowe zajęcia w kołach przedmiotowych i zainteresowań: SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, zajęcia rekreacyjne), 
kółko plastyczne, zespół wokalny, kółko teatralne, regularne wyjazdy na basen dla uczniów klasy czwartej w ramach 
lekcji wychowania fizycznego oraz dla pozostałych uczniów raz w miesiącu

• możliwość rozszerzania swoich pasji poprzez realizację projektów edukacyjnych i w ramach licznych wycieczek  
programowych (do teatru, kina, na wystawy sztuki, na lodowisko, wycieczek turystyczno-krajoznawczych)

Szkoła zapewnia:
• stałe dyżury nauczycieli dla rodziców

• konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów

• możliwość aktywnej pracy samorządu szkolnego oraz doskonałą współpracę samorządu z nauczycielami i dyrekcją

• zajęcia doradztwa zawodowego dla klas I - III gimnazjum

• opiekę pedagoga i pielęgniarki szkolnej

• systematyczne monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów

• atmosferę sprzyjającą nauce, życzliwy stosunek do każdego ucznia, a jednocześnie stawiamy wysokie wymagania

• bezpieczną naukę bez przemocy i nałogów (placówka realizowała i realizuje programy profilaktyczne m.in.: „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”)

• organizację dyskotek szkolnych i wsparcie innych ciekawych przedsięwzięć uczniowskich w czasie wolnym

 

 Szkoła posiada:
• pracownie przedmiotowe z tablicami multimedialnymi
• 2 pracownie informatyczne
• bibliotekę szkolną
• świetlicę szkolną z szeroką ofertą działań
• salę gimnastyczną i nowoczesne boisko wielofunkcyjne
• kącik rekreacyjny na świeżym powietrzu (drabinki, płotki, równoważnie)
• dziennik elektroniczny pozwalający na systematyczny, bezpłatny kontakt rodziców i opiekunów ze szkołą

Projekty realizowane przez szkołę w minionych latach:
• w latach 2013–2015 szkoła realizowała międzynarodowy program edukacyjny „Comenius” z Vay Ádám Gimnázium 

Szakközépiskola SzakiskolaésK ollégium (Węgry) i Strednáodbornáškola ekonomická Spišská Nová Ves (Słowacja)  
• „Bild des Anderen”
• „Klub odkrywców języka niemieckiego”
• „Bezpieczne wakacje”
• „Śniadanie daje moc”
• „Uczymy myślenia” (TOC)
• „Znajdź właściwe rozwiązanie”
• „Młodzież tworzy teatr”

W zespole naucza się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego w tym, jako języka mniejszości narodowej
 Szkoła Podstawowa

3 godziny języka angielskiego 

3 godziny języka mniejszości niemieckiej (w piątej klasie dodatkowo historia i kultura mniejszości)

Gimnazjum

3 godziny  języka angielskiego 

2 godziny języka niemieckiego

 3 godziny języka mniejszości niemieckiej (w drugiej klasie dodatkowo historia i kultura mniejszości)

zsochalupki.krzyzanowice.pl


