CHARAKTERYSTYKA GIMNAZJUM NR 4
Dlaczego warto wybrać nasze gimnazjum?












proponujemy uczniom wysokiej jakości naukę w miłych i higienicznych warunkach,
umożliwiamy korzystanie z bogato wyposażonej biblioteki (czytelnia, Internet),
zajęcia są prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, każda sala ma dostęp do Internetu
i większość z nich wyposażonych jest w tablice interaktywne oraz inne nowoczesne
pomoce audiowizualne
nauka języków obcych odbywa się w grupach wg poziomu zaawansowania
uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznych, siłowni, boiska, świetlicy, sklepiku,
e-kiosków
organizujemy liczne konkursy i zajęcia pozalekcyjne, prowadzimy kółka
zainteresowań
uczestniczymy w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, rajdach
i wycieczkach,
dbamy o przyjazną atmosferę w naszym środowisku szkolnym i relacjach
międzyludzkich
zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego, nauczycieli wspomagających i pielęgniarki
zapewniamy naukę w dobrej i przyjaznej atmosferze.
Szkoła umożliwia:









zdobycie wykształcenia,
ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów,
kształtowanie i ocenę wartości życiowych, rozwijanie potrzeby doskonalenia się,
samoidentyfikację kulturową i narodową,
kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
narodu, społeczności międzynarodowej,
wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Szkoła wspiera:





rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych,
wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji,
aktywność poznawczą i twórczą,
rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni społecznej,
samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem,



prospołeczne i prozdrowotne działania ucznia.

Szkoła zapewnia:






kompetentnych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli i wychowawców,
opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji,
poszanowanie praw ucznia,
warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji,
możliwość poznawania regionu i kraju

Nasze propozycje na rok szkolny 2014/2015:
W naszej szkole jest miejsce dla:
dziewcząt, które chcą trenować piłkę ręczną
chłopców zainteresowanych lekkoatletyką ogólnorozwojową
W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z wieloletnią tradycją dziewczęta będą miały
możliwość trenować
i rozwijać umiejętności w zakresie piłki ręcznej pod opieką
wyspecjalizowanej kadry instruktorskiej i trenerskiej z piłki ręcznej. W ramach zajęć sportowych
dziewczęta będą uczestniczyć w zajęciach na basenie, lekkiej atletyki , jak również będą mogły
uczestniczyć w obozach sportowych. Nasza szkoła zajmuje wysokie miejsca w rozgrywkach
sportowych (w powiecie, rejonie, województwie, ogólnopolskiej olimpiadzie młodych).
Chłopcy natomiast w ramach zajęć sportowych będą mogli rozwijać swoje pasje związane
z lekkoatletyką ogólnorozwojową. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela wychowania
fizycznego z uprawnieniami sędziego lekkiej atletyki, instruktorem piłki ręcznej, instruktora
fitness, instruktora pływania w zakresie sportu osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Każdej uczennicy i każdego ucznia, który może przystąpić do międzyoddziałowej
kompanii szkolnej – pododdziału, którego członkowie odbywają zajęcia między innymi
na terenie 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego:, pogłębiają swoje zainteresowania
problematyką służb mundurowych. Biorąc udział w manewrach uczniowie – żołnierze
nocują w szkole. Uczestniczą w zimowych i letnich obozach kondycyjnych. Uczniowie
kompanii szkolnej są umundurowani, godnie reprezentują szkołę w imprezach o zasięgu
miejskim.
Chcesz być Jedną, Jednym z nich, przeżyć uroczyste ślubowanie w jednostce
wojskowej, wypróbować się w roli żołnierza, dołącz koniecznie do grona uczniów
Gimnazjum nr 4.
Uczniowie dysfunkcyjni (uczą się w grupach 15 – 20 osób) mają zapewnioną pomoc
ze strony nauczycieli wspomagających i nauczycieli specjalistów /rewalidator, logopeda,
rehabilitant, socjoterapeuta/.
Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach:
 rewalidacyjnych
 korekcyjno – kompensacyjnych
 logopedycznych
 socjoterapeutycznych
 rehabilitacji ruchowej

Wszyscy uczniowie, w każdej szkole gimnazjalnej posiadają taką samą podstawę
programową i uczestniczą w takiej samej ilości zajęć obowiązkowych w ciągu całego 3
letniego cyklu nauki.
W naszej szkole dbamy o to, aby każdy uczeń bardzo zdolny i mniej zdolny w ramach zajęć
pozalekcyjnych miał możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i rozwijania swoich
zainteresowań oraz odnajdował nowe pasje poprzez szeroką ofertę proponowanych przez nas
zajęć.

Oferujemy:
udział w programie badawczym – GLOBE
koła przedmiotowe
zajęcia językowe: język angielski, język niemiecki, język francuski
zainteresowanym teatrem proponujemy zajęcia w kółku teatralnym – „Teatr na bosaka”
ma wiele osiągnięć i jest znany koszalińskiej publiczności
zajęcia z grafiki komputerowej
zajęcia z informatyki
zajęcia sportowe (SKS)
fitness
zajęcia biblioteczne dla uczniów czytających z pasją
zajęcia plastyczne i artystyczne
klub wolontariusza
inne koła zainteresowań
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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 24 marca 2014r. do 18 kwietnia 2014r do godz. 1500
w sekretariacie szkoły po uprzednim zalogowaniu się w systemie elektronicznym
i wydrukowaniu podania (jest możliwość wydruku w szkole).
Więcej szczegółowych informacji o szkole znajdziecie państwo
na naszej stronie internetowej:

www.zs2koszalin.pl

