OFERTA EDUKACYJNA
GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA:

W zakresie dydaktycznym :
1. Wykwalifikowaną, zaangażowaną, odpowiedzialną i życzliwą kadrę
pedagogiczną.
2. Wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów.
3. Wszechstronne wykształcenie uczniów w zakresie wiedzy ogólnej.
4. Naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.
5. Naukę w klasach profilowanych*:
 Z rozszerzonym programem języka angielskiego,
 Z rozszerzonym programem języka niemieckiego,
 Artystyczną,
 Sportową.
*

Warunkiem utworzenia takich klas jest odpowiednia liczba
uczniów.
6. Atrakcyjne, aktywizujące metody nauczania.
7. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości i
potrzeb uczniów.
8. Indywidualizację nauczania, która umożliwia uczniom osiąganie
sukcesów w nauce na miarę swoich możliwości.
9. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów .

10.
Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, m. in. koła
przedmiotowe, zajęcia sportowe, koło szachowe, Szkolne Koło
Wolontariatu, Zielony Patrol.
11.

Udział w realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

12.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego ze
wszystkich przedmiotów objętych egzaminem.
13.

Współpracę z rodzicami w realizacji celów edukacyjnych.

W zakresie wychowawczym:
1. Poczucie bezpieczeństwa, przyjazny klimat i życzliwą atmosferę.
2. Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego udziału w
życiu społecznym.
3. Popularyzowanie wartości patriotycznych i poszanowania
polskiego dziedzictwa narodowego.
4. Kształtowanie wartości łączących dobro człowieka z dobrem ogółu
to jest humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność oraz
szacunek dla innych narodów i ich dorobku.
W zakresie opieki:
1. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki dla uczniów.
2. Opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez
organizowanie zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej.
4. Wsparcie rodziców i opiekunów w procesie wychowania.
5. Zajęcia i warsztaty prowadzone prze pedagoga szkolnego oraz
zaproszonych specjalistów.
6. Współpracę i instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie , np.
„Siemacha”.
7. Opiekę pielęgniarki szkolnej i stomatologa.

Baza szkoły :
1. Pracownie przedmiotowe.
2. Biblioteka, czytelnia i Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej.
3. Sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego, sala do fitness.
4. Pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.
5. Stołówka.
6. Sklepik szkolny.
7. Gabinet lekarski.
8. Gabinet stomatologiczny.

Ponadto:
1. Szkoła posiada całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
2. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Vulcan, który
umożliwia rodzicom kontrolę frekwencji i postępów w nauce swoich
dzieci.
3. Rzecznik Praw Ucznia wybierany przez uczniów czuwa nad
przestrzeganiem ich praw.
Nasi uczniowie:
1. Są współgospodarzami szkoły, pracują w Samorządzie
Uczniowskim.
2. Zdobywają najwyższe laury w konkursach przedmiotowych.
3. Odnoszą sukcesy sportowe.
4. Osiągają dobre wyniki w nauce i na egzaminie gimnazjalnym.
5. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, np. „Szlachetna Paczka”.
6. Są przyjmowani do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

Tradycje Gimnazjum nr 3:
1) Pasowanie na Gimnazjalistę.
2) Dzień Turystyki Szkolnej w tym Rajd Integracyjny dla uczniów klas
pierwszych.
3) Spotkania Wigilijne.
4) Apele podsumowujące I i II semestr.
5) Wycieczki, kuligi, dyskoteki andrzejkowe i karnawałowe.
6) „Biała szkoła”.
7) Wycieczki połączone z lekcją historii do Muzeum w Oświęcimiu.
8) Wycieczki zagraniczne: „Poznajemy europejskie stolice”.
9) Święto Patrona Szkoły- festyn szkolny.
10)

Bal Absolwenta.

11)

„Dzień Matki i Ojca”.

12)
Organizacja Miejskiego Konkursu Literackiego o „Złote
Pióro”.
13)
Organizacja wewnątrzszkolnych konkursów
przedmiotowych..

