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Szanowni Uczniowie, Drodzy Rodzice

Zbliża się czas podjęcia decyzji o wyborze szkoły dla najważniejszych ludzi na świecie – 

Waszych dzieci. Stojąc przed tak ważnym wyborem, który w dużym stopniu przyczynić 

sie może do rozwoju  przyszłości Waszych pociech, warto dobrze zastanowić się nad 

tym co powinna zaoferować idealna szkoła.

Pewne postawy i podejście do życia kształtuje się już na samym początku ścieżki edu-

kacyjnej, zatem tak istotnym elemntem jest wybór dobrej szkoły, która daje możliwość 

kształcenia, odkrywania pasji i talentów, uczy otwartości na świat, a przy tym daje 

solidne podstawy do dalszej edukacji.

W specjalnym wydaniu gazety gminnej Nasza Gmina Nasze Życie, chcielibyśmy 

zaprezentować placówki oświatowe w naszej gminie. Każda ze szkół jest wyjątkowa, 

każda posiada inne atuty i priorytety, jednak wszystkim przyświeca jeden cel – dobro 

naszych dzieci. 

To do Was – Drodzy Rodzice należy decyzja, mam nadzieję, że podejmiecie ją 

świadomie, a  nasze opracowanie sprawi, iż będzie to trafny wybór. 

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier
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4. Stawiamy na zdrowie i rozwój 
fizyczny naszych dzieci, między in-
nymi poprzez udział w programach: 

•  Szwajcarsko – Polski Program 
Współpracy (KIK/34) pt. „Zapo-
bieganie nadwadze i otyłości oraz 
chorobom przewlekłym poprzez 
edukację społeczeństwa w zakresie 
żywienia i aktywności”,

• Program Centrum Edukacji 
Obywatelskiej„WF z klasą” pod pa-
tronatem Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki oraz Ministra Edukacji Na-
rodowej.

Szkoła podstawowa
1. Od najmłodszych lat nasi ucz-

niowie mają okazję poznawać język 
obcy i kulturę innych państw. Od 
klasy I nauczamy języka angielskiego 
w małych grupach w wymiarze 3 
godzin tygodniowo (w tym 1 godzina 
metodą projektu – gier i zabaw, bez 
książek i zeszytów), od klasy II tworzy- 
my podział na grupy językowe ze 
względu na stopień zaawansowania 
języka. Proponujemy również od 
klasy I możliwość nauki drugiego 
języka: niemieckiego lub rosyjskiego 
– na życzenie rodziców, w wymiarze   
1 godziny tygodniowo metodą pro-
jektu.

2. Wprowadziliśmy dodatkową 
godzinę zajęć wychowania fizycz-
nego w klasie II – taniec towarzyski. 
Chętni uczniowie mają możliwość 
kontynuowania nauki tańca w kla-
sach III-VI na zajęciach Szkolnego 
Klubu Tanecznego.

3. Szkoła zapewnia dzieciom 
atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, 
m.in.:

• dla klas I – III: „Mądre Głowy”, 
zabawy interaktywne, papapiero-
plastyka, koła: teatralne, języka an-
gielskiego, wokalno – instrumentalne, 
komputerowe, zajęcia czytelnicze, 
piłkarzyki, cheerleaders, joga,

•  dla klas IV – VI:  koła: matema-
tyczne, języka angielskiego, po-
lonistyczne, dziennikarskie, przyrod-
nicze, informatyczne, historyczne, 
zajęcia czytelnicze, Szkolny Klub 
Wolontariusza, break dance, Caritas, 
chór, SKS, koło turystyczne, strzelec-
two sportowe dla uczniów klasy VI 
prowadzone na strzelnicy sportowej 
w Słupsku.

Rodzice na bieżąco mają 
możliwość kontroli postępów ucz-
niów w nauce oraz natychmiastowy 
kontakt z nauczycielem poprzez   
dziennik elektroniczny Librus.

Rada Rodziców oraz Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
im. Czesława Miłosza w Siemia-
nicach „Edukacja na miarę czasu” 
wyjątkowo aktywnie wspierają 
działania dyrektora szkoły. Rodzice 
pozyskują środki finansowe na pot-
rzeby dzieci, m.in. organizując bale 
charytatywne, festyny, kiermasze. 
Stowarzyszenie posiada status 
organizacji pożytku publicznego, 
dzięki czemu można przekazać na 
rzecz uczniów naszej szkoły środki 
z 1% podatku dochodowego. 

Szkoła podstawowa i  gim-
nazjum zostały wysoko ocenione 
przez Kuratorium Oświaty w kontro-
lach ewaluacyjnych :
http://www.npseo.pl/action/raports

Serdecznie zapraszamy na 
spotkanie rekrutacyjne do klas 
pierwszych szkoły podsta-
wowej oraz na spotkanie rekru-
tacyjne do klas pierwszych gim-
nazjum, które odbędzie się w 

marcu 2015 roku.

jasne sale oraz funkcjonalny plac 
zabaw dla maluchów. Sale są bogato 
wyposażone w sprzęt audiowizualny, 
tablice interaktywne, rzutniki multi-
medialne i stałe łącze internetowe.

Na wysokim poziomie funk-
cjonuje świetlica szkolna, w której 
zapewniamy uczniom wiele atrakcji 
w godzinach od 6.30 do 16.30.

a realizowanie ich potrzeb intelek-
tualnych, duchowych i społecznych 
stanowi priorytet szkoły, o który 
dba bardzo dobrze wykształcona 
i wyspecjalizowana kadra. Nasza 
szkoła jest bezpieczna, na bieżąco 
kontrolowana systemem monito-
ringu wizyjnego, na przejściu dla 
pieszych przed szkołą czuwa osoba 
przeprowadzająca dzieci przez 
ulicę.

Swoim uczniom oferujemy 
zdobycie wszechstronnej wiedzy 
i bardzo dobre przygotowanie 
do kolejnego szczebla edu-
kacji.  Zapewniamy opiekę spec-

Zespół Szkół im. Czesława 
Miłosza w Siemianicach to nowo- 
czesna, bezpieczna i otwarta na ucz- 
nia szkoła. Staramy się zapewnić 
naszym uczniom wysoki poziom 
edukacji, możliwość rozwijania 
zainteresowań i pasji oraz wspar-
cie emocjonalne. Jest to miejsce 
w którym panuje kameralna 
i życzliwa atmosfera, uczniowie trak-
towani są w sposób indywidualny, 

jalistów: pedagogów, logopedy, 
oligofrenopedagogów, doradcy 
zawodowego. Prowadzimy indy-
widualne terapie pedagogiczne 
oraz zajęcia: wyrównawcze, re-
walidacyjne, uzupełniające, korek-
cyjno – kompensacyjne, gimnastykę 
korekcyjną. Nad zdrowiem dzieci 
czuwa pielęgniarka. Zapewniamy 
dowożenie uczniów z osiedli siemia-
nickich. Posiadamy przestronne, 

Zespół Szkół Im. Czesława Miłosza W Siemianicach
Siemianice, ul. Słupska 42, 76 – 200 Słupsk, www.zssiemianice.pl, e-mail: zes_siem@wp.pl, telefon: 059 847-18-56
Dyrektor Danuta Konkol
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• wycieczki, biwaki i zajęcia inte-
gracyjne łączące  naukę z zabawą 

• zajęcia na strzelnicy w Słupsku 
prowadzone przez Mistrzynię 
Świata Juniorek oraz wielokrotną 
medalistkę Mistrzostw Polski- 
nauczycielkę wychowania fizycz-
nego Magdalenę Lis

10. Zapraszamy ciekawe 
osobistości do naszej szkoły. Wizyta 
Mirosława Hermaszewskiego - pier-
wszego i jedynego polskiego kos-
monauty.  

Gimnazjum oferuje:
• klasę o profilu językowym 

z następującą dodatkową ofertą 
języka angielskiego (poza obo-
wiązkowymi 3 godzinami w każdej 
klasie):

- w klasie I - 1 godzina metodą 
projektu + 1 godzina innowacji peda-
gogicznej (dodatkowa historia prowa- 
dzona w języku angielskim)

- w klasie II- 1 godzina metodą 
projektu + 1 godzina innowacji peda-
gogicznej (dodatkowa historia prowa- 
dzona w języku angielskim)

- w klasie III- 3 godziny projek-
towe Youngster 

Ponadto do wyboru przez 
rodziców j. niemiecki lub j. rosyjski 
dla klasy w wymiarze 2 h tygod-
niowo,

• projekt Comenius obejmujący 
wymianę międzynarodową uczniów 
między krajami: Turcja, Rumunia, 
Węgry, Łotwa, Włochy, Bułgaria. 
Program promuje wymianę 
doświadczeń. Kładzie szczególny 
nacisk na współpracę w dziedzinie 
edukacji międzykulturowej - propa-
gowanie idei Europy Narodów, 
zgodnie z dewizą UE - “Jedność 
w różnorodności”. Wielki finał 
i podsumowanie projektu nastąpi 
w naszej szkole już za dwa lata! 

5. Oferujemy coroczne dwud-
niowe wycieczki edukacyjne dla 
wszystkich uczniów kończących 
szkołę podstawową, w całości fi-
nansowane przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Zespołu Szkół  
im. Czesława Miłosza w Siemiani-
cach „Edukacja na miarę czasu”.

6. Dbamy o poziom nauczania 
o czym świadczą wysokie i bardzo 
wysokie wyniki w sprawdzianie 
zewnętrznym po klasie VI. W roku 
szkolnym 2012/2013 osiągnęliśmy 
wynik na poziomie województwa 
i kraju. Wielki sukces odnieśliśmy 
w roku szkolnym 2011/2012, gdy 
nasi uczniowie uplasowali się 
w czołówce kraju. Tylko 6,9% szkół 
w Polsce osiągnęło wtedy taki wy-
nik!

   

7. Nasi uczniowie zdobywają 
czołowe miejsca w różnorodnych 
konkursach: przedmiotowych, arty-
stycznych, wokalnych i sportowych. 
Nie sposób wyróżnić wszystkich 
– zapraszamy na naszą stronę 
internetową.

8. Rada Rodziców w porozumie-
niu z pedagogiem szkolnym organi-
zuje warsztaty profilaktyczne dosto-
sowane do wieku uczniów.

9. Kultywujemy święta na-
rodowe.

i Nauczycieli, Szwajcarsko-Polski 
Program współpracy pt. „Zapo-
bieganie nadwadze i otyłości oraz 
chorobom przewlekłym poprzez 
edukację społeczeństwa w zakresie 
żywienia i aktywności”,

Nie rzucamy słów na wiatr, 
świadczą o tym nasze osiągnięcia:

• uzyskanie przez uczniów tytułu 
laureata ogólnopolskiego Konkur-
su z wiedzy fizycznej   w ramach 
projektu  „Odkrywać nieznane, 
tworzyć nowe - program rozwijania 
zainteresowań fizyką”. Nagroda 
w postaci  wycieczki do CERN 
w Genewie,

• uzyskiwanie przez uczniów 
tytułów finalistów wojewódzkich 
kuratoryjnych konkursów przed-
miotowych z matematyki, fizyki, 
chemii, biologii, języka polskiego 
i języka angielskiego na przestrzeni 
ostatnich lat,

• znaczące sukcesy w naucza-
niu przedmiotów ścisłych i czołowe 
lokaty w konkursach Matman, Liga 
Matematyczna, Kangur, Mała Olim-
piada Fizyczna „Gauss”,

• wyniki uczniów w Egzaminach 
Gimnazjalnych powyżej średniej 
województwa i kraju, 

• uzyskanie tytułu „szkoła suk-
cesu” na podstawie trzyletniego 
wskaźnika edukacyjnej wartości 
dodanej w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. 
Wskazuje to na ponadprzeciętną 
efektywność nauczania. EWD to 
metoda ukazująca postęp poczyni-
ony przez ucznia podczas nauki 
w danej szkole, opracowany na 
podstawie wyniku uzyskanego na 
sprawdzianie po klasie VI i egzami-
nach gimnazjalnych.

• sukcesy sportowe i artystycz-
ne na poziomie wojewódzkim, np. 
w unihokeju, w strzelectwie spor-
towym, wokalne i teatralne.

• naukę tańca nowoczesnego 
w ramach wychowania fizycznego 
w wymiarze 1 godzina tygodniowo 

w klasie I,
• zajęcia wyrównawcze oraz licz-

ne koła zainteresowań, np. przed-
miotowe, językowe, podróżnicze, 
turystyczne, rowerowe, dziennikar-
skie, muzyczne, grupa teatralna 
„Podwórko”, SKS, klub sportowy 
„Orlik”, break dance, Szkolny Klub 
Wolontariusza,

• udział w programach i projek-
tach edukacyjnych: Projekt Young-
ster, Projekt Comenius, Zdolni 
z Pomorza, Ogólnopolski Program 
Upowszechniania Praw Uczniów 


