Zespół Szkół nr 2 im. St. Lema w Koszalinie, Jedności 9, tel. (94)342 47 84

Szanowni Państwo!
Drogi uczniu!
Wkrótce wspólnie będziecie podejmować ważną decyzję o wyborze dalszej szkoły.
Chcielibyśmy, abyście Państwo przeanalizowali ofertę edukacyjną jaką proponuje Gimnazjum nr 4,
w Zespole Szkół nr 2 im Stanisława Lema w Koszalinie przy ulicy Jedności 9.
Gimnazjum nr 4 jest szkołą ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi. Jest jedyną
publiczną szkołą na terenie Koszalina
w skład której wchodzi gimnazjum i liceum
ogólnokształcące. Na podstawie naszych kilkuletnich obserwacji uważamy, że taki cykl kształcenia
bardzo korzystnie wpływa na właściwe kształtowanie charakterów i postaw uczniów. Taki model
szkoły jest również zgodny z założeniami najnowszej reformy proponowanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Dzięki temu wielu zdolnych absolwentów gimnazjum, ma możliwość
kontynuowania nauki w V Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych, a ponadto
mogą uczestniczyć w zajęciach rozwijających swoje zainteresowania. Wszyscy uczniowie mogą
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Międzynarodowego Programu Monitoringu
Środowiska – GLOBE.
Od wielu lat współpracujemy ze szkołą w Iwanofrankiwsku na Ukrainie. Nasza placówka
dba o bezpieczeństwo uczniów. Szkoła objęta jest monitoringiem. Wewnątrz szkoły i w jej
otoczeniu zamontowane są kamery, które podnoszą bezpieczeństwo uczniów.

Uczniowie szkoły mogą korzystać z opieki:
pedagogów szkolnych
pielęgniarki
Uczniowie uczący się w oddziałach integracyjnych /od 15 do 20 osób/, oraz inni
uczniowie dysfunkcyjni, mają zapewnioną pomoc ze strony nauczycieli wspomagających
i nauczycieli specjalistów /rewalidator, logopeda, rehabilitant, socjoterapeuta/. Mogą też korzystać
z zajęć rewalidacyjnych.
Rodzice uczniów również mogą korzystać z różnych form pomocy mających na celu
wsparcie w procesie wychowania i opieki oraz przyszłego wyboru zawodu.
Kadrę pedagogiczną w gimnazjum stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem
magisterskim, z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, większość z najwyższym stopniem
awansu zawodowego. Nauczyciele gimnazjum są jednocześnie nauczycielami w liceum
ogólnokształcącym.
Reprezentanci uczniów gimnazjum wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego i:
mogą wpływać na działalność szkoły
współpracują z dyrekcją szkoły
organizują i prowadzą imprezy i uroczystości szkolne
reprezentują społeczność uczniowską w Młodzieżowej Radzie Miasta

Rada Rodziców
Przedstawiciele rodziców uczniów z każdej klasy wchodzą w skład Rady Rodziców.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i wspierają jej działania poprzez:
udział w rozwiązywaniu ważnych problemów szkolnych
opiniowanie dokumentów szkolnych
współorganizowanie imprez dla uczniów i rodziców

pozyskiwanie środków materialnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych
Nasze gimnazjum cieszy się dobrą opinią wśród uczniów i rodziców. Świadczy o tym fakt, iż co
roku około 50% uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie spoza rejonu. Nasi uczniowie
uzyskują dobre wyniki w testach gimnazjalnych. Odnoszą też sukcesy w konkursach
przedmiotowych. Wielu naszych uczniów zdobywa główne nagrody w konkursach: recytatorskich,
plastycznych, sportowych o różnym zasięgu.
Wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki potwierdzają posiadane przez nasze gimnazjum
certyfikaty:
Zachodniopomorska Szkoła Jakości
Koszalińskie Laury Europy
Szkoła z klasą
Szkoła myślenia
Nauczyciel z klasą
Szkoła Przyjazna Uczniowi
Zachodniopomorska Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła bez przemocy

W roku szkolnym 2013/2014 planujemy utworzyć klasy o profilach:

matematyczno-przyrodniczym
humanistyczno-językowym
informatycznym
sportowym/piłka ręczna dziewcząt/
Rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym i pragną uczyć się w
naszej szkole, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.
Składanie podań odbywa się od 25 marca 2013r. do 18 kwietnia 2013r do godz. 1500.

