Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir
w roku szkolnym 2011/2012
 520 uczniów
 41 nauczycieli
 20 sal lekcyjnych
 3 sale wyposażone w tablice
interaktywne
 2 pracownie z Internetem
 2 sale gimnastyczne
 siłownia
 aula
 nadzieja na Miasteczko
Ruchu Drogowego

Jesteśmy autorami projektu

Wartość projektu to 139

984,00 zł. Kwota dofinansowania 98 500 zł.

 555 godzin zajęć dla uczniów
 13 nauczycieli realizujących projekt
 3 wycieczki dla 130 uczniów
 4 konkursy z nagrodami
 78 godzin na basenie „Orka”
 Bezpłatne porady specjalistów od uzależnień

 6 programów w telewizji AzartSat

Realizujemy projekt
innowacyjny, interdyscyplinarny
program nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
metodą projektu
44 uczniów pod kierunkiem 7 nauczycieli:





przeprowadza badania wody, gleby
i powietrza w terenie,
analizuje mapy geograficzne pod kątem klimatu,
atmosfery, zanieczyszczeń,
uczniowie uczestniczą w zajęciach
na Uniwersytecie Wrocławskim,

Otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne na kwotę

10 000 zł.

Bierzemy udział w projekcie
AU to zajęcia dodatkowe z przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych – Szkolne Koła Naukowe.
AU to przeprowadzanie obserwacji i eksperymentów
związanych z programem nauczania
AU to projekty wzajemnej nauki.
AU to wycieczki edukacyjne do
ośrodków akademickich.
AU to prezentacje projektów na
Festiwalu Uczniowskiej Nauki
we Wrocławiu

W projekcje do czerwca 2012 r. wzięło udział 142 uczniów.
Szkoła otrzymała zestawy małego badacza i mikroskopy laboratoryjne.

Edukacja historyczna i obywatelska naszym zdaniem to
Wspólne świętowanie rocznicy
nadania imienia szkole

Wybory do
Samorządu Uczniowskiego

Ogólnoszkolne debaty
o ważnych problemach
Uczenie historii najnowszej
Ekologia

W projekcie

Nocne Błyski czyli

PIERWSZE miejsce w
przeglądzie chórów szkolnych
we Wrocławiu

Nocny Turniej
Matematyczno-Ekologiczny dla
wszystkich uczniów klas pierwszych

Wspieramy zdolnych czyli konkursy
Odbyło się 55 konkursów o tematyce:
• polonistycznej – 9
• historycznej – 9
• matematycznej – 6
• przyrodniczej – 10
• artystycznej – 6
• europejskiej – 5
• związanej z językami obcymi – 8
• związanej z bezpieczeństwem – 2

Jesteśmy dumni, że
•
•
•
•
•
•
•
•

w etapach szkolnych wzięło udział 1170 uczniów,
w etapach miejskich 46 uczniów,
w etapach rejonowych 6 uczniów,
w etapach powiatowych 72 uczniów,
w etapach międzypowiatowych 1 uczeń,
w etapach wojewódzkich 65 uczniów,
w etapach regionalnych 32 uczniów,
w etapach ogólnopolskich 5 uczniów.
Statystycznie każdy gimnazjalista
wziął udział w 3 konkursach
Cztery absolwentki są
uczennicami renomowanych
liceów wrocławskich

Posłowie na XVIII Sesję Dzieci i Młodzieży

Osiągnięcia sportowe - dyscypliny punktujące
wchodzące w skład współzawodnictwa
Miejsce szkoły na
Mistrzostwach Dolnego Śląska

Wyróżniający
się uczniowie

1 Liga lekkoatletyczna dziewcząt

II

Ewa Ochocka

2 Liga lekkoatletyczna chłopców

IV

Kacper Olszewski

3 Gimnazjada lekkoatletyczna dziewcząt

II

Eryka Baran

4 Gimnazjada lekkoatletyczna chłopców

II

Robert Polański

5 Lekkoatletyczny Puchar Humberta chłopców

III

Damian Gradzik

6 Indywidualne Biegi Przełajowe dz.

VI

Wojciech Karaban

7 Indywidualne Biegi Przełajowe chł.

VI

Karolina Wolska

8 Siatkówka dz.

IV

Monika Sandak

9 Siatkówka chł.

XII

Rafał Wójtowicz

10 Sztafety pływackie chł.

VIII

Jonasz Szkirpan

Lp.

Dyscypliny Punktujące

NAGRODA DLA GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2
ZA WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
Zajęliśmy 6 miejsce na 337 sklasyfikowanych szkół gimnazjalnych z Dolnego Śląska.
Nagrodę wręczyła Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz.

