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Drogi Rodzicu, Drodzy Rodzice, 
 
Wiemy, Ŝe Twoje dziecko jest dla Ciebie najwaŜniejsze.   
A czy Ty zastanawiałeś się, co jest obecnie najwaŜniejsze dla Twojego dziecka?  
 
Znamy odpowiedź na to pytanie: EDUKACJA, czyŜ nie? 
 
A co to tak naprawdę znaczy w dzisiejszych czasach?  
 
Naszym zdaniem to z pewnością dobra szkoła. 
 
Zatem jak ją wybrać? Na co zwrócić szczególną uwagę? 
 
Postaramy się pomóc Ci w wyborze.  
 

Nasza TOP PIĄTKA to: 
 
1. Bezpieczeństwo  
2. Języki obce 
3. Nauka w małych grupach 
4. Szkoła sukcesu 
5. Wybór zajęć dodatkowych 
 

 

DWÓJKA – JĘZYKI OBCE 
 
Jak wiadomo, dobra znajomość języków obcych to kluczowa umiejętność dająca wiele 
możliwości, aby właściwie funkcjonować we współczesnym świecie. Jest to zatem 
jeden z priorytetów edukacji w naszej szkole. Dzięki dużej liczbie godzin 
dydaktycznych poświęconych językom obcym staramy się nie tylko rzetelnie 
przygotowywać naszych uczniów do czekającego ich egzaminu, ale także uczyć ich 
pokonywania barier i otwartości w komunikowaniu się oraz wrażliwości na inne 
kultury. Dowodem na to niech będą opinie absolwentów naszego gimnazjum. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z pozdrowieniami Dyrektor Szkoły 
Dr Grzegorz Balawajder 
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W ciągu trzech lat uczęszczania do gimnazjum moje 
umiejętności w zakresie języka angielskiego i 
niemieckiego znacznie się rozwinęły. Poza tym, w 
moim odczuciu zmieniło się również moje nastawienie 
– jestem teraz bardziej otwarta i pewna siebie co 
pomaga zarówno w codziennym życiu jak i w 
porozumiewaniu się w językach obcych. Zuza 

Szkoła daje niesamowite zaplecze dla rozwijania 
umiejętności w językach obcych. Duża liczba godzin 
dydaktycznych była decydującym argumentem przy 
wyborze gimnazjum. Dzięki takiej ilości godzin i 
zaangażowaniu nauczycieli mogę bez kompleksów 
rozmawiać z rodziną z Niemiec i przyjaciółmi z 
zagranicy. Marysia 

W ciągu trzech lat spędzonych w gimnazjum zrobiłem 
niewątpliwy postęp w języku angielskim. Rezultaty 
widzę, na przykład w komunikacji z obcokrajowcami 
przez Internet, jestem w stanie porozumieć się z 
każdym. Ogromna liczba zajęć z języków obcych na 
początku mnie trochę przytłoczyła, ale z perspektywy 
czasu widzę, że wyszło mi to na ogromny plus. Kuba 

Przed rozpoczęciem nauki niemieckiego potrafiłem 
jedynie powiedzieć ‘Guten Tag’. Po trzech latach nauki 
tego języka w gimnazjum potrafię wypowiedzieć się na 
różne tematy po niemiecku, a sama nauka jest bardzo 
przyjemna, pomimo iż wiele osób zniechęcało do nauki 
niemieckiego, mówiąc, iż język jest trudny i brzydki. Na 
szczęście mylili się. Łukasz 


