TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW
od 1 marca 2016 r.
Składanie zgłoszenia do gimnazjum
obwodowego
od 6 maja - 10 czerwca 2016 r.
Składanie wniosków o przyjęcie
kandydata spoza obwodu szkoły
od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r.
dostarczanie świadectwa ukończenia SP
+ zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
do 30 czerwca 2016 r.
weryfikacja wniosków i dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów branych
uwagę przy przyjęciu do gimnazjum
15 lipca 2016r.
lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do naszego gimnazjum
od 15 lipca do 20 lipca 2016r.
Potwierdzenie przez Rodzica woli przyjęcia do
szkoły poprzez doniesienie oryginału świadectwa
i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile
nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do gimnazjum
22 lipca 2016r.
ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do naszej szkoły

DZIEŃ OTWARTY
SZKOŁY
19 MARCA 2016 r. (SOBOTA)
w godz.10.00 - 13.00
W czasie dnia otwartego poznacie Państwo
naszą szkołę i dowiecie się dlaczego to
właśnie do Gimnazjum nr 10 im.Jana
Kochanowskiego warto przyjść po 6 klasie.
Istnieje możliwość umówienia indywidualnego
spotkania w innych terminach - prosimy o kontakt.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE
dla Rodziców pierwszoklasistów wrzesień 2016r.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:
• Zgłoszenie do gimnazjum obwodowego (jeśli
uczeń mieszka w rejonie szkoły) lub
• Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy
publicznego gimnazjum (jeśli uczeń mieszka poza
obwodem szkoły)
• oryginał lub potwierdzona przez Dyrektora SP
kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• oryginał lub potwierdzona przez Dyrektora SP
kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach
sprawdzianu
• karta zdrowia (jeśli została wydana przez SP)
• 3 zdjęcia legitymacyjne
• zgłoszenie absolwenta (wydaje SP)
• zaświadczenie o tytule laureata/finalisty olimpiad/
konkursów przedmiotowych (oryginał lub potwierdzona

2016 / 2017

kopia)
Wzory zgłoszenia i wniosku na www lub do odbioru w szkole podstawowej /gimnazjum). Obwód szkoły dostępny na www.

Przyjęcia do gimnazjum uczniów zamieszkałych
poza obwodem szkoły regulują szczegółowe
kryteria przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum
(dostępne w szkole, na WWW lub BIP UM Chorzów) .
Kandydat spoza Chorzowa musi uzyskać zgodę
Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa i spełniać
wymogi ucznia spoza obwodu szkoły.
WSZYSTKIE DOKUMENTY UCZNIOWIE
SKŁADAJĄ W BIAŁYCH TECZKACH
Z GUMKĄ OPISANYCH WG WZORU:
NAZWISKO I IMIĘ
ADRES
TEL.KONTAKTOWY

GIMNAZJUM NR 10
im. Jana Kochanowskiego
w Chorzowie

facebook.com/gim10Chorzow
www.gim10.pl
SEKRETARIAT
czynny od 730 do 1530

1. klasa ……………..
2.język obcy
kontynuowany po SP
………………………..
3. drugi język (wybór)
…………………………..

(środa 730 - 1700, piątek 730 -1500)

tel./fax 32 2416 734
e-mail: sekretariat@gim10.pl

NASZE KLASY

DRODZY
UCZNIOWIE
i RODZICE
Wybór szkoły to jeden z trudniejszych momentów w życiu ucznia. Rodzice i uczniowie
pragną, by trzy lata nauki w gimnazjum
przyniosły jak najlepsze rezultaty, uwieńczone pomyślnie zdanymi egzaminami i dostaniem się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. Aby pomóc we właściwym
wyborze, przygotowaliśmy najważniejsze
informacje o naszej ofercie edukacyjnej.

W kilku słowach o nas...

Nasza szkoła zapewnia:
⊗ szczególną dbałość o bezpieczeństwo
uczniów i dobre relacje rówieśnicze,
⊗ wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
dbającą o swój warsztat pracy, niezbędny
przy wszechstronnym rozwoju naszych
uczniów,
⊗ realizację ciekawych projektów, programów
autorskich i innowacji pedagogicznych,
⊗ stałą opiekę pedagoga i psychologa
szkolnego oraz opiekę higienistki szkolnej,
⊗ atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych,
imprez szkolnych i inicjatyw uczniowskich,
⊗ wyjazdy śródroczne (morze/góry) i wyjścia/
wycieczki krajoznawcze i przedmiotowe,
⊗ współpracę ze środowiskiem i zagranicą,
⊗ bezpłatny dostęp do dziennika
elektronicznego - LIBRUS
⊗ smaczne śniadania i obiady w wyremontowanej szkolnej stołówce,
⊗ przyjazną uczniowi świetlicę szkolną,
⊗ wspaniale zaopatrzony sklepik szkolny,
i naprawdę niepowtarzalną atmosferę...

W roku szkolnym 2016/2017
proponujemy Wam klasy:
KLASĘ ICT (językowo-informatyczną)
KLASĘ MEDIALNO-ARTYSTYCZNĄ
KLASĘ BADAWCZĄ
KLASĘ OGÓLNĄ

ICT
JĘZYKOWO-INFORMATYCZNA
Uwielbiacie uczyć się języków obcych?
Chcecie rozszerzać swą znajomość obsługi
komputera? To klasa dla Was.
W czasie zajęć głównych i dodatkowych uczniowie poznają języki obce (grupy: ang/niem
i ang/fran.) korzystając z komputerów, mikrofonów, słuchawek, tablicy interaktywnej, platform
e-learningowych, Internetu, wideokonferencji
(Skype), Multibazy PWN, You Tube itp.
W ramach dodatkowych zajęć z informatyki będą
poszerzać wiedzę z technologii inf., zdobywać
umiejętność pracy z wykorzystaniem m.in. metody WebQuest. Zajęcia w tej klasie opierać będą
się na pracy z wykorzystaniem ćwiczeń on-line,
oraz na udziale w projektach i konkursach.

MEDIALNO-ARTYSTYCZNA
Oto klasa dla wszystkich tych,
którym nieobce jest słowo „kreatywność”,
uwielbiają tworzyć i działać.
Zajęcia obejmą realizację w grupach, w czasie
3 lat nauki, dodatkowych zajęć warsztatowych
z muzyki, tańca i teatru oraz dziennikarstwa,
fotografii i filmu. Zajęcia oparte będą na współpracy z instytucjami kultury, głównie Chorzowskim Centrum Kultury. Oprócz tego oczywiście
nauka języków obcych: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego i plan zajęć (w miarę możliwości) dopasowany do lekcji w Państwowej
Szkole Muzycznej w Chorzowie. W tej klasie
na pewno nie będziecie narzekać na nudę.

KLASA BADAWCZA
Oto klasa dla wszystkich tych,
którzy nie boją się techniki, przedmiotów
ścisłych i nowoczesnych technologii.
Nowość w naszej ofercie edukacyjnej. Zajęcia
obejmą realizację w grupach, w czasie
3 lat nauki, dodatkowych zajęć warsztatowych
z fizyki, biologii, astronomii, matematyki, chemii
i mechatroniki. Zajęcia oparte będą na
doświadczeniach przeprowadzanych w szkole,
wyjściach i wycieczkach w ramach pozyskanej
współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi.
Uczniowie będą mieli szansę na doświadczalne spojrzenie na różne aspekty nauki
wcielając się w rolę odkrywców i poszerzając
wiadomości objęte podstawą programową dla
gimnazjum. Oprócz tego oczywiście nauka języków obcych: angielskiego, francuskiego lub
niemieckiego.
Nauka w tej klasie pozwoli na lepsze przygotowanie do egzaminu i ich „odczarowanie”. Klasa
ta będzie także gospodarzem szkolnej „Nocy
Ścisłowców”.

KLASA OGÓLNA
Nie macie sprecyzowanych zainteresowań?
Zastanawiacie się, co naprawdę Was
pasjonuje? Szukacie pomysłu na siebie?
Zapraszamy Was do klasy ogólnej.
W tej klasie o zajęciach dodatkowych decydujecie sami. Wybieracie je spośród wielu przygotowanych w bogatej ofercie naszej szkoły.
Tak jak wszyscy uczniowie uczestniczycie w
szkolnych imprezach i inicjatywach. Podobnie
jak w klasach profilowanych, tak i w tej klasie,
możecie wybrać naukę dwóch języków obcych:
angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Poszukaj nas na FB
facebook.com/gim10Chorzow

