ZAPRASZAMY

Drodzy Szóstoklasiści!

NA NASZĄ STRONĘ

Drodzy Rodzice!
Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego gimnazjum.

INTERNETOWĄ SZKOŁY

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej,
w tym wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, Gimnazjum nr 2 w Żorach ma w środowisku
lokalnym opinię szkoły bezpiecznej, dobrze przygotowującej do egzaminu gimnazjalnego oraz dbającej
o wszechstronny rozwój swoich wychowanków.

Gimnazjum nr 2

Od dziewięciu lat szkoła współpracuje z klubami
sportowymi MUKS Sari Żory oraz KS Hawajskie Koszule, a jedną z naszych mocnych stron jest aktywność uczniów w szeroko pojętym wolontariacie.
Współpracujemy z Hospicjum im. Jana Pawła II w
Żorach, z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami.
Gimnazjum nr 2 posiada swój niepowtarzalny klimat szkoły znajdującej się w centrum miasta w sąsiedztwie kościoła, blisko wszystkich najważniejszych w Żorach instytucji kultury i największych
obiektów sportowych. Liczne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające w Żorach często
zwracają się o pomoc i wsparcie Naszych uczniów i
nauczycieli, wiedząc, że zawsze mogą na Nas liczyć!
Zapraszamy do żorskiej dwójki!
mgr Jacek Świerkocki
dyrektor Gimnazjum nr 2
im. Wojciecha Korfantego

DZIEŃ OTWARTY
oferta 2014/2015

im. Wojciecha Korfantego
44-240 Żory
ul. Ks. Klimka 7
tel./fax. 0324342875
szkola@2gim.zory.pl

www.2gim.zory.pl
Najlepsze źródło informacji
o naszej szkole!
Wielka galeria zdjęć!

Dbamy o bezpieczeństwo
i rozwój Naszych uczniów.
Najlepsze gimnazjum w Żorach
w plebiscycie Dziennika
Zachodniego w 2014 roku!

ATUTY
„DWÓJKI”
SZKOŁA O KAMERALNYM KLIMACIE w samym
centrum miasta w bezpiecznej lokalizacji (obok dworca
PKS i MZK w bezpośredniej bliskości Hali Sportowej,
Basenu, Miejskiego Ośrodka Kultury, Kina Na Starówce, Muzeum Miejskiego, rynku i lodowiska).
SZKOŁA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO: siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI PARTNERSKIMI
w Ostrawie-Porubie w Czechach (wizyty licznych
grup uczniów). oraz w programie ERASMUS+
JEDYNA SZKOŁA W ŻORACH, która otrzymała Nagrodę Miejską Phoenix Sariensis za szczególne zasługi
w edukacji oraz promocję miasta w Polsce i za granicą.
BOGATA OFERTA zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów, w tym projekty międzynarodowe, językowe, dziennikarskie, artystyczne, naukowe, ekologiczne, informatyczne, sportowe
EFEKTYWNA REALIZACJA międzynarodowych
projektów z grantów europejskich, w tym informatycznych - sukcesy na skalę europejską i światową (Join
Multimedia 2002-2006 - trzykrotnie I miejsce w Europie, Cyberfair 2006 - I miejsce na świecie). Udział szkoły w projekcie e-Akademia Przyszłości

NASZA OFERTA
NASZE OSIĄGNIĘCIA
OTWIERAMY 6 KLAS PIERWSZYCH:
dziennikarsko-artystyczna (Koło Młodych
Dziennikarzy, warsztaty dziennikarskie, kółko
filmowe i fotograficzne, kółko multimedialne
oraz wiele innych w zależności od potrzeb)
matematyczo-przyrodnicza (zajęcia dodatkowe z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, projekty ekologiczne np. „Misja-niska
emisja”)
językowa (dodatkowa godzina j.angielskiego,
współpraca ze szkołami partnerskimi, cykliczne wyjazdy do Londynu i Berlina, kółko pasjonatów językowych (niemiecki, francuski, hiszpański, włoski), program ERASMUS+
dwie klasy mistrzostwa sportowego
(siatkówka dziewcząt i koszykówka chłopców)
ogólna (szeroka gama zajęć dodatkowych)

Stypendyści funduszy europejskich, fundacji Solidarni i
Prezydenta Miasta Żory
Od lat jedna z najwyższych średnich z egzaminu gimnazjalnego (wciąż poprawiające się wskaźniki EWD)
Laureaci i Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych— np. w 2014 roku jedyny w Żorach i najmłodszy laureat konkursu chemicznego w woj. śląskim
Sukcesy (w tym I miejsca) w konkursach międzynarodowych np. Join Multimedia, Cyberfair, Green Week, Netdays, E-Schola
Czołowe lokaty w konkursach dla gimnazjalistów
Organizacja imprez szkolnych z udziałem prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego np.. Noc Reporterów, Bal Karnawałowy, Bal Absolwenta, dyskoteki
Mistrzowie Żor w grach zespołowych
Wolontariat Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach

BEZPIECZEŃSTWO I BAZA SZKOŁY
W 2014 roku w G-2 powstanie boisko wielofunkcyjne
Rozbudowany monitoring wizyjny (otoczenie szkoły, korytarze, szatnie i sklepik).
Zamykane szafki w szatniach dla każdego ucznia
Dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe,
w tym komputerowa, tablice interaktywne, projektory
multimedialne, komputer w każdej klasie,
Platforma dziennika elektronicznego Optivum z darmowym dostępem online dla rodziców i uczniów
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej z możliwością wejścia
bezpośrednio z budynku szkoły.
Dobrze wyposażona świetlica szkolna
Dobrze wyposażony sklepik szkolny.

