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REKLAMA 006186962

Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II
ul. W. „Wilka” Wyrwińskiego 1, 31-517 Kraków 

tel. (12) 411 11 02, fax (12) 412 17 00
www.gimnazjum-nr5.krakow.pl 
e-mail: sekretariat@gimnazjum-nr5.krakow.pl

o Prowadzimy dziennik elektroniczny (z bezpłatnym dostępem dla rodziców)  

o  Posiadamy najnowocześniejsze multimedialne pomoce dydaktyczne o  Nauka 

odbywa się na pierwszą zmianę (od 8.00 – najpóźniej do 15.10) o  Naukę języków 

obcych prowadzimy w grupach międzyoddziałowych, zależnie od poziomu 

zaawansowania o  Jesteśmy Liderem Projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”  

o  Organizujemy wymianę międzynarodową ze szkołą z Monachium.

Szczegóły na Facebooku i stronie internetowej.

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzenie 
następujących klas:

a)  Klasa z poszerzonym językiem niemieckim,  
realizująca program DSD I.

Bezpłatna nauka języka niemieckiego od podstaw – 6 godzin w tygodniu – część z nich z native 

speakerem, przygotowująca do zdobycia certyfikatu językowego na poziomie B1.

b)  Klasa z poszerzonym językiem angielskim, realizująca autorski 
program w ramach innowacji pedagogicznej.

Bezpłatna nauka języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu. Program pozwala bie-

gle komunikować się w języku angielskim i dobrze poznać kulturę krajów angielskojęzycznych, 

a w przyszłości podjąć studia zagraniczne lub osiągnąć sukces na rynku pracy.

c) Klasa ogólna.

Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy dodatkowe zajęcia sportowe z siatkówki (sy-

stem szkolenia prowadzony wspólnie przez szkołę i klub sportowy). Zajęcia w wymiarze 10 

godzin tygodniowo realizowane przez wysoko wykwalifikowanych trenerów pod fachową opieką 

psychologa sportu.
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komunikaty.plkomunikaty.pl
naszeaktualne z całej Polski

przetargi

 
 

KRAKÓW
www.dziennikpolski24.pl

i wiesz więcej

BIURO OGŁOSZEŃ
Kraków, ul. Starowiślna

tel.: 12 421 94 10

            12 428 05 20

czynne: pon.-pt. w godz. 8-18
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Realizujemy system przygotowania uczniów do 

egzaminów gimnazjalnych. Wykwali� kowana i do-

świadczona kadra nauczycieli (większość z nich po-

siada uprawnienia egzaminatorów CKE), trenerów, 

instruktorów tańca i sportu. Profesjonalna opieka 

psychologiczno-pedagogiczna oraz pielęgniarska.

NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

· angielski - pierwszy język obowiązkowy,

· niemiecki, francuski - drugi język obowiązkowy.

OFERTA DODATKOWA:

Zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające 

wiedzę.

Proponujemy:

 obozy naukowe,

 warsztaty językowe,

 zajęcia taneczno-teatralne,

 zajęcia artystyczne (koło plastyczne),

 koło krajoznawczo-turystyczne,

 koło strzeleckie,

 szkółkę narciarską,

 koła przedmiotowe.

Posiadamy pełnowymiarową salę gimnastyczną, 

dwa boiska wielofunkcyjne w tym jedno pokryte halą 

pneumatyczną, strzelnicę sportową, lustrzaną salę 

do ćwiczeń tanecznych, siłownię, salę multimedial-

ną, bibliotekę z czytelnią wyposażoną w stanowiska 

komputerowe. 

Na terenie szkoły działa sieć bezprzewodowego 

Internetu dostępna dla uczniów. Stołówka szkolna 

serwuje smaczne obiady.

W naszej szkole możesz wszechstronnie 

rozwijać swoje zainteresowania oraz uczyć się 

bezpiecznie!

Gimnazjum nr 36, 

os. Dywizjonu 303, bl. 66

Kraków, 

-12 647 11 77, 

sekretariat@zso14.pl

www.36gimnazjum.pl

OFERTA PODSTAWOWA:
Rok szkolny 2016/2017 prowadzimy nabór:

o A  - grupa realizująca autorski program z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

(5 godz. tygodniowo) - dwie klasy,

o B  - grupa ogólnodostępna z rozszerzonym programem JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

z elementami TURYSTYKI (program własny),

o C  - ogólna z możliwością realizacji rozszerzonego programu 

z j. niemieckiego lub francuskiego oraz zajęć artystycznych.
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PROPONOWANE KLASY:
1A – klasa humanistyczna

1B – klasa ogólna

ECDL

1C – klasa terapeutyczna

-

1D – klasa z poszerzonym programem sportowym

Języki obce:

Gimnazjum nr 9 w Krakowie
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków

tel.: 12 413 35 54

e-mail: zso13.krakow@wp.pl

www.gim9.krakow.pl

- Mała, bezpieczna szkoła

- Dobra infrastruktura sportowa

-  Nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimedialnych 

pomocy dydaktycznych

- I miejsce w Samorządowej Lidze Mistrzów Gimnazjów Krakowa

- Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych

- Bogaty program wycieczek krajowych i zagranicznych

- Smaczne obiady na terenie szkoły

- Szkoła jednozmianowa

Zapraszamy na Dzień Otwarty  
w sobotę 02.04.2016 w godz. 10.00-14.00
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         GIMNAZJUM NR 4 W KRAKOWIE im. ks. Jana Twardowskiego

Dzień otwarty dla uczniów i rodziców
26 kwietnia 2015 w godzinach 15.30-18.30

31-150 Kraków • Rynek Kleparski 18 • www.gim4.krakow.pl • gim4kleparz@gmail.com

1. Klasy i języki:
A. dwujęzyczna z j. hiszpańskim (5 h tyg.); drugi język angielski
B. informatyczno-matematyczna (innowacja pedagogiczna – zwięk-

szona liczba godzin z informatyki i matematyki) z j. angielskim;
C. przyrodnicza (zwiększona liczba godzin przedmiotów przyrodni-

czych) z j. angielskim;
D. językowa z podziałem na dwie grupy:

• 1. Grupa (autorska, przygotowująca do egzaminu FCE) z posze-
rzonym j. angielskim (5 h tyg.);

• 2. Grupa z poszerzonym j. niemieckim (5 h tyg.); drugi j. angielski.
• We wszystkich klasach, poza dwujęzyczną oraz językową 

z poszerzonym językiem niemieckim, drugi język: niemiecki, 
hiszpański, francuski do wyboru;

2. Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski.
3. Zajęcia dodatkowe rozwijające pasje, zainteresowania i talenty 

uczniów: koła przedmiotowe, sportowe (tenis ziemny, piłka nożna, 

la),teatralne, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych, prężnie 

działający Samorząd Szkolny.

4. Przyjdź do nas, bo:

• jesteśmy małą, kameralną, a przede wszystkim bezpieczną i moni-

torowaną szkołą w centrum Krakowa,

• uczymy na jedną zmianę,

• posiadamy nowocześnie wyposażone sale,

• udzielamy m.in. pomocy pedagogicznej w wyborze dalszej drogi kształcenia,

• prowadzimy e-Dziennik Librus,

• zachęcamy do czynnego udziału w prężnie działającym wolonta-

riacie na rzecz

• osób niepełnosprawnych, potrzebujących oraz bezdomnych zwierząt,

• nasi absolwenci kontynuują naukę w najlepszych krakowskich lice-

ach i technikach.

Przyjdź i naucz się być samodzielnym, odpowiedzialnym, mądrym.

Dokonaj wyboru, który będzie inwestycją w dobrą przyszłość.

*Szczegołowe informacje  www.gim4.krakow.pl
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Gimnazjum nr 20 im. ks. Józefa Poniatowskiego

http://gim20.krakow.pl/
sekretariat@gim20.krakow.pl
Kraków ul. Senatorska 35

Przyjdź i zostań z nami, bo warto! 
Jesteśmy szkołą wyjątkową pod każdym względem.

Wybór naszej szkoły to strzał w dziesiątkę, a nawet w DWUDZIESTKĘ!

Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy kandydatom wybór następujących klas:

* Klasa A - sportowa narciarska - 10 godz. tyg. wychowania fizycznego
* Klasa B - sportowa wioślarska - 10 godz. tyg. wychowania fizycznego
Klasa C - ogólna z rozszerzonym j. angielskim- język angielski 5 godz. tyg.
Klasa D - ogólna z rozszerzoną informatyką
- informatyka 4 godz. w cyklu kształcenia
- możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
Klasa E - ogólna

Językiem wiodącym jest j. angielski, 
a dodatkowym do wyboru przez ucznia j. niemiecki lub j. francuski.

* Uwaga! Do klas sportowych konieczne jest zaliczenie testu sprawnościowego. 
  Termin do wyboru: 9 lub 16 maja 2016 r. godz. 16.15.

DNI OTWARTE SZKOŁY:
8 kwietnia 2016 r. godz. 9.00-13.00
9 kwietnia 2016 r. godz. 9.00-11.00
26 kwietnia 2016 r. godz. 14.30-17.00
10 maja 2016 r. godz. 14.30-17.00
31 maja 2016 r. godz. 14.30-17.00

V Profesjonalni nauczyciele
V Nowoczesne  klasopracownie
V Bogate zaplecze sportowe
V Mało liczne klasy
V Nauka na jedną zmianę
V Przyjazna atmosfera
V Domowe obiady w szkolnej stołówce 

Dlaczego właśnie my...

V Łatwy dojazd
V Bezpieczna, 
    spokojna okolica
V Możliwość kontynuacji 
    nauki w XXVII LO
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