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SPOŁECZNE GIMNAZJUM „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI
DWUJĘZYCZNYMI
IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU
Oferujemy:
języki obce:
angielski (4 godziny w tygodniu z podziałem na grupy zaawansowania) oraz
dodatkowe zajęcia z native speakerem;
niemiecki (2 godziny w tygodniu z podziałem na grupy zaawansowania) lub francuski
– jeśli zbierze się grupa przynajmniej 5 uczniów;
małe klasy (maks. 24-osobowe) pozwalające na indywidualne podejście nauczyciela do
ucznia;
zwiększoną liczbę godzin z następujących przedmiotów: j. angielski, j. polski, historia,
matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz dodatkowe lekcje przygotowujące
do egzaminów gimnazjalnych;
cztery szkolne sesje egzaminacyjne w ciągu roku przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych;
współpracę oraz możliwość wyjazdu do Thomas Jefferson School w Saint Louis w
Stanach Zjednoczonych;
wymianę zagraniczną uczniów z wieloma krajami Europy, Izraelem;
udział w prestiżowym projekcie unijnym Erasmus+ obejmującym współpracę z sześcioma
krajami Europy (w ramach projektu możliwość wyjazdu do Austrii, Włoch);
konsultacje nauczycieli po lekcjach;
pomoc psychologa;
zajęcia z obcokrajowcami;
kółka przedmiotowe przygotowujące uczniów do konkursów, egzaminów językowych;
bezpłatną naukę dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz szkolne stypendia
naukowe;
do wyboru obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego – basen, fitness, ściana
wspinaczkowa, hala sportowa;
inne zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z zapotrzebowaniami uczniów, np. kółko
fotograficzne, teatralne, dziennikarskie, plastyczne, Public Achievement - edukacja
społeczna);
możliwość uczestnictwa w różnych projektach naukowych i wolontariacie oraz dodatkowej
nauki dowolnych języków obcych;
budynek szkoły oraz boisko i ogród - bezpieczne i ogrodzone;
bibliotekę z bogatym księgozbiorem polsko i obcojęzycznym oraz czytelnię z centrum
multimedialnym;
zajęcia od godz. 7:10 do 15:45 (z wyjątkiem zajęć sportowych i dodatkowych);
wycieczki i obozy sportowe w kraju i za granicą (np. narciarskie, rowerowe, żeglarskie);
+ dla oddziału dwujęzycznego – oprócz wymienionej wyżej oferty proponujemy:
dodatkową lekcję języka angielskiego z regularnymi zajęciami z native speakerem;
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dodatkowe lekcje geografii, matematyki oraz zajęć technicznych z elementami grafiki
komputerowej prowadzone w języku angielskim przez wysoko wykwalifikowanych
nauczycieli.

Strona 2/2

