


  

M ISJA  NASZEGO 
GIM NAZJUM

„Jestem zdrowym, kulturalnym człowiekiem 
umiejącym współżyć z ludźmi, posiadającym 
umiejętności z wielu dziedzin, władającym 

językiem obcym, mogę nazywać się 
OBYWATELEM ŚWIATA”



   Projekt pod nazwą "Szkoła przyszłości w gminach Ziemi 
Łukowskiej" realizowany jest w formie współdziałania 7 jednostek 
samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na terenie powiatu 
łukowskiego w woj. lubelskim. W projekcie uczestniczy 5 gmin 
wiejskich i 2 miejskie. 

 Celami pośrednimi są:
- opracowanie i wdrożenie programu rozwoju dla każdej szkoły ukierunkowanego 
na wyrównywanie szans edukacyjnych,
- umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych wiadomości i umiejętności 
ułatwiających dalszą edukację i wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej,
- współpraca szkół ze społecznością lokalną oraz organizacjami - na rzecz 
rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. 



Zgodność z dokumentami

 z pięcioletnim programem  
rozwoju gimnazjum 2005-2010

 z rocznym programem rozwoju 
gimnazjum 2006/2007 i 2007/2008



„Gimnazjalista Europejczyk”
p. Barbara Szewczak, p.Beata Łazuga, 
p. Izabela Gromada, Barbara Gajownik

PARADA SCHUMANA





GAZETKA O TEMATYCE UE



KLASA GEOGRAFICZNA Z PC



WIELKANOC PO EUROPEJSKU





ZAJĘCIA Z UE DLA 
PRZEDSZK OLAK ÓW



WYKŁAD O        UE



ŚLADAMI NASZEJ 
KULTURY

p.Marzena Wierzchowska, p.Wanda Michalak, 
p.Elżbieta Wardak, p.Alina Celińska Jakubowicz



Spotkanie autorskie z Petkiem



W ramach programu odbyła się wycieczka 
w Góry Świętokrzyskie





WARSZTATY DZIENNIKARSKIE





Wzrost poczucia własnej wartości jako sposób na poprawę 
relacji interpersonalnych, 
B. Łazuga, B. Szewczak, J. Sobiech, 
W ramach tego programu jest zatrudniocny psycholog, 
p. Marta Borkowska



W ramach programu dnia 21.03.2007 (wagary ) 
uczniowie całą szkołą wyjechali na spektakl
„Akademia Pana Kleksa” 



Zajęcia z p.Beatą Łazugą



  

MISJA GIMNAZJUM



ROCZNICA ŚM IERCI  J.P. I I



Program rozwoju aktywności ruchowej piłka  
   koszykowa dziewcząt 
   p.Bożena Skwarek



  

Lepszy start – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki w klasie I A, B,C,D
p.Alina Komorek, p. Iwona Czerniewicz



Zajęcia p.Iwony Czerniewicz



  

Lepszy start – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka polskiego w klasie I A,B,C,D 
p.Marzena Wierzchowska, p.Marianna Rogulska, p.Teresa Oskroba, 
p.Anna Goławska

Zajęcia p.Marianny Rogulskiej



Zajęcia p.Anny Goławskiej



  

Na turystycznym szlaku
p.Beata Łazuga, p.Barbara Szewczak



  

Program rozwijający zainteresowania 
uczniów przedmiotami ścisłymi
p.Barbara Gajownik



  

Program Szkolnego Klubu 
Ekologiczno-Prozdrowotnego 

 p.Barbara Czech



  

Mieszkam w Europie, moja wieś jest 
moim domem 
p.Małgorzata Matyszek



Program pracy z uczniem zdolnym, j. polski 
p.Marzena Wierzchowska



  

Program edukacyjny z zajęć koła matematycznego 
z elementami fizyki i informatyki 
p.Elżbieta Wardak, p.Izabela Gromada



Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej 
wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Utworzenie i funkcjonowanie szkolnego ośrodka 
poradnictwa zawodowego – Jarosław Michalak

 



„Jestem zdrowym, kulturalnym człowiekiem 
umiejącym współżyć z ludźmi, posiadającym 
umiejętności z wielu dziedzin, władającym 

językiem obcym, mogę nazywać się 
OBYWATELEM ŚWIATA”



  

NA ILE NAM SIĘ UDAŁO 
SPEŁNIĆ MARZENIA ???


