
Oferta edukacyjna  Gimnazjum nr 2  
im. Mikołaja Kopernika w Świeciu 

 

 

 

 

   

 

  Szanowni  Rodzice, Drodzy Uczniowie ! 

 Zachęcamy Was do skorzystania z oferty  naszego  Gimnazjum. 

 

  Proponujemy: 

            

 I   Klasy: 

�  o zwiększonej liczbie godzin z języków obcych i przedmiotów przyrodniczych (z 

podziałem na grupy według zainteresowań); 

� o zwiększonej liczbie godzin zajęć sportowych oraz z zakresu ratownictwa 

przedmedycznego (z podziałem na grupy); 

�  ogólną. 

Zwiększenie liczby godzin określonych zajęć nie powoduje zmniejszenia liczby godzin innych zajęć.  

Jest to dodatkowa oferta. 

W gimnazjum uczymy dwóch języków nowożytnych. Zapewniamy naukę języka angielskiego z 

podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania. Drugim językiem jest język niemiecki. 

Przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego TELC oraz do egzaminów 

z informatyki Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. 

 

II  Od drugiej klasy gimnazjum uczniowie będą uczestniczyć w wybranych modułach zajęć: 

� artystycznych (zajęcia artystyczne z plastyki, muzyki lub grafiki komputerowej); 

� technicznych  (zajęcia techniczne lub gospodarstwa domowego). 



III   Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

� terapia psychologiczna (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne); 

� terapia pedagogiczna (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze); 

� zajęcia logopedyczne; 

� doradztwo zawodowe; 

� zajęcia socjoterapeutyczne; 

� zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej”. 

� dla Rodziców zajęcia i konsultacje „Uniwersytetu dla Rodziców” oraz  spotkania ze 

specjalistami. 

 

IV   Proponujemy  udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, w ramach których 

prowadzimy koła zainteresowań: 

� językowe (koła języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego); 

� matematyczne; 

� informatyczne; 

� fizyczne; 

� chemiczne; 

� geograficzne; 

� biologiczne; 

� „Śpiewanki” i koło gitarowe; 

� plastyczne; 

� teatralne; 

� drużyna harcerska „Sfora”; 

� sportowe (SKS,  sekcja pływacka); 

�kulinarne. 

V Uczniowie otrzymują pomoc nauczycieli w wypadku trudności w opanowaniu materiału 

programowego ( realizowaną w ramach godzin niepłatnych). 



 

 VI  Dla uczniów  zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami z innych krajów 

proponujemy co roku udział w międzynarodowej wymianie młodzieży. Systematycznie 

współpracujemy ze Stiftsgymnasium w Xanten.  

VII  W kalendarzu szkoły znajdują się tradycyjne  imprezy: rajd szkolny, Dzień Języków 

Obcych, otrzęsiny, jasełka, Święto Sportu, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka,  bal 

gimnazjalisty i wiele innych.  

VIII  Uczestniczymy w projekcie  EFS „Wiedzieć więcej - móc więcej”, w ramach którego 

oferujemy  dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno - 

przyrodniczych i innych. 

IX  Dbamy o uczestnictwo naszych uczniów w życiu kulturalnym, organizujemy wyjazdy i 

wyjścia do teatru, opery i kina.  Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań podczas  

wycieczek o charakterze edukacyjnym (krajoznawcze, współpraca z Uniwersytetem Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz  WSJO w Świeciu). 

 X Dbamy o stworzenie atmosfery porozumienia i współpracy, dobrze uczymy,                        

znajdujemy też czas na wspólną zabawę, także z udziałem Rodziców.  

 XI     Zapewniamy bezpłatne bilety PKS dla uczniów dojeżdżających spoza Świecia. 

 XII    Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymują bezpłatne podręczniki  w roku szkolnym 

2015 / 2016. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 


