


 Atutem szkoły jest życzliwość i przyjazna atmosfera, która 

sprzyja nauce i ułatwia współpracę. Młodzież czuje się w 

szkole bezpiecznie, zaś rodzice są zadowoleni z poziomu 

nauczania i opieki. 

 Nauczyciele –  z przyjemnością poświęcają swój czas 

wolny, rozwijając uczniowskie talenty i zainteresowania. 

 Uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc szkolnego 

pedagoga, który zawsze znajdzie dobre rozwiązanie. 



Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną. 

Posiadamy certyfikaty: 

 

„Szkoła z Klasą” 

„Szkoła Przyjazna Środowisku” 

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” 

 Szkoła Odkrywców Talentów”  

„Innow@cyjna Szkoła”. 

 

 CERTYFIKAT 

Inn@wacyjna szkoła 



Szkoła objęta jest zasięgiem sieci bezprzewodowej. 

Udział w tym projekcie wzbogacił 

szkołę  w sprzęt komputerowy, 

edukacyjny i  multimedialny. 

2  Mobilne pracownie komputerowe 



Odnosimy sukcesy w prestiżowych konkursach: 

 zDolny Ślązak Gimnazjalista 

 Liga Naukowa 

 „W pogoni za indeksem” 

 Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

 Zawody sportowe 

 



Jesteśmy organizatorami powiatowych konkursów: 
 

 Powiatowy Konkurs Informatyczny, 

  „Ty też możesz uratować życie” Międzyszkolny Konkurs BRD 

  Międzyszkolny Konkurs Pomocy Przedmedycznej 

  Powiatowy Konkurs Literacki „Oda do radości” 

 Mistrzostwa Głogowa Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt 

  Międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego „Duell mit der 

deutschen Sprache”. 



Realizujemy ciekawe projekty edukacyjne: 

  „Warto umieć ratować życie – pomoc przedmedyczna” 

  „Wartości moralne i etyczne wczoraj i dziś” 

  „Trzymaj formę” 

 „Dzieje Kolegiaty Głogowskiej” 

  „O teatrze …Od starożytności do współczesności” 

  „ Dlaczego warto zwiedzać polskie góry?” 

  „Nasza szkoła w liczbach” 

  i inne. 

 



Bierzemy udział w akcjach o zasięgu miejskim, 

powiatowym i krajowym. 
 



Wolontariat 
 Rozwijamy działalność wolontaryjną   poprzez współpracę z WTZ 

„Arka” – Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

 Realizujemy  akcje wolontaryjne na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty” oraz 

Fundacji „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym”.  

 Drużyna szpiku kostnego 

 

 



Promujemy  postawę szacunku wobec historii narodu i 

symboli narodowych, uczymy patriotyzmu.  
W klasach pierwszych realizowany jest program edukacji patriotycznej. 

Szkoła została wielokrotnie uhonorowana odznaczeniami min Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 

Narodowej nadanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  

W szkole powstał klub przyjaciół wojska 



Dbamy o dobrą formę fizyczną naszych 
uczniów. 
 Szkoła promuje zdrowy styl życia. Gimnazjaliści 

aktywnie uczestniczą w miejskich imprezach 

sportowych, rozgrywkach, rajdach rowerowych 

i w zajęciach na pływalni czy w hali sportowej. 
 



Promujemy zdrowy styl życia  

 
        Powstała pracownia 
warsztatowa, wyposażona 

w sprzęt kuchenny 

Młodzież na zajęciach uczy się 
zdrowego jedzenia, 

gotowania i  

przyrządzania zdrowych 
potraw 

Projekt 

„Od kuchni do salonu” 



DZIEŃ CHŁOPAKA I 

GIMNAZJADA 

Dzień teatru 

      Dzień liczby ∏ 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 



Uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego 

w poprzednim roku, w skali centylowej: 

 Lewandowska Monika  - 99% j.polski, 98% przyroda, 100% j.angielski, 

                                               99% rozszerzenie 

 Zawadzki Grzegorz – 100% j.polski, 100% historia, 100% przyroda,  

 Wawrzyniak Piotr – 99% matematyka, 98% przyroda, 100% j.angielski 

 Worobiej Patrycja – 97% przyroda, 100% j.angielski 

 Ewa Bartlewska – 96% matematyka, 98% przyroda 

 Cząstkiewicz Michał – 99% historia 

 Jakub Kozieł - 97% historia 

 Rutyna Paweł – 100% historia, 100% j.angielski 

 Marcin Wejchert - 97% j.niemiecki 



       Rok 2014 
Uczymy języków obcych 

Uczniowie mają możliwość doskonalenia znajomości języka 

obcego dzięki Asystenturze Comeniusa.   

Biorą udział w konkursach, Tygodniu Języków Obcych oraz 

wycieczkach zagranicznych. 



NAJLEPSZY WŚRÓD 
GIMNAZJALISTÓW W GLOGOWIE, 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH W 
WOJWÓDZTWIE 

Laureat w sumie pięciu wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych „zDolny Ślązak Gimnazjalista”  

biologiczny,  

chemiczny,  

geograficzny,  

języka polskiego 

historyczny.  

Grzegorz Zawadzki  

                  rok 2015 
Wielki sukces ucznia naszej szkoły 



                        Rok  2016 

            projekt    Twoje 5 minut  

                 uczniowie klas I 



Warto wybrać nasze gimnazjum,  
bo uczeń w naszej szkole: 

 
 zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod 

nauczania, technik multimedialnych 

 osiąga sukces na miarę swoich możliwości 

 może rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania 

 nie jest anonimowy 

 jest bezpieczny 

 jest pod opieką wykwalifikowanej kadry 

 ma  dobrą opiekę pedagogiczną 

 ma dostęp do internetu, rodzice korzystaja z e-dziennika 

 podręczniki w gabinetach lekcyjnych  

 część zajęć wychowania fizycznego odbywa  w hali sportowej i na basenie 

 wyjeżdża na wycieczki, do kina, chodzi do kręgielni  i na lodowisko 



Od 1 września 2016 r. planujemy wśród klas pierwszych: 

 

Klasa z rozszerzonym programem matematyki 
(zwiększona liczba godzin lekcyjnych matematyki w cyklu) 
 

Klasa lub grupa z rozszerzonym programem języka obcego 
(zwiększona liczba godzin lekcyjnych j. angielskiego lub niemieckiego w cyklu) 
 

Pozostałe klasy  

 

dla chętnych uczniów klas pierwszych 
Grupa z rozszerzonym programem biologii i chemii ,  

Klasa lub grupa usportowiona - planujemy utworzyć grupę usportowioną dziewcząt lub chłopców 

rozwijającą umiejętności w kierunku lekkoatletyki, zwiększona liczba godzin lekcyjnych wychowania fizycznego dla 

chętnych uczniów klas pierwszych 



E - rekrutacja 

1 – 23 czerwca 2016r. 

 
Wypełnienie elektronicznie wniosku 

Potwierdzony podpisem wniosek w wersji papierowej 

dostarczyć do szkoły  

 

 na stronie urzędu miejskiego lub stronie szkoły,  

 można również przyjść do szkoły i sekretarz szkoły zarejestruje dziecko 



Zapraszamy uczniów i rodziców na  

 

Dzień Otwarty szkoły 

 

31 maja 2016r. 

 



www.gm4.glogow.pl 
Panorama – wirtualny spacer 


