
Co nas wyróżnia? 
 Corocznie kilku finalistów i laureatów wojewódz-

kich konkursów przedmiotowych. 

 Istnienie klas sportowych i związane z nimi osią-
gnięcia sportowe. 

 Nauczanie języka kaszubskiego jako języka regio-
nalnego. 

 Nauczanie trzech języków obcych: angielskiego, 
niemieckiego i francuskiego. 

 Wycieczki zagraniczne: Londyn, Berlin, Paryż. 

 Istnienie organizacji szkolnych: Samorząd Ucz-
niowski, Uczniowski Klub Sportowy „STOLEM”, 
Związek Harcerstwa Polskiego, Klub PCK. 

 Liczne koła przedmiotowe i zainteresowań. 

 Systematycznie wydawana gazetka szkolna 
„Wykrzyknik”, na bieżąco aktualizowana strona 
internetowa oraz profil na Facebooku. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia z 
doradztwa zawodowego. 

 Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu 
gimnazjalnego. 

 Organizowanie próbnych egzaminów gimnazjal-
nych po każdej klasie. 

 Liczne certyfikaty: Aktywna Szkoła — Aktywny 
uczeń, Szkoła Przyjazna Koszykówce, Bezpieczna 
Szkoła, Szkoła Globalna, Szkoła w Ruchu. 

 Wysokie noty w zewnętrznej ocenie pracy szkoły. 

 Możliwość otrzymania stypendium za wysokie 
osiągnięcia w nauce. 

 Działalność wolontariuszy. 

 Realizacja wielu projektów edukacyjnych, wycho-
wawczych i profilaktycznych. 

 Internetowa platforma edukacyjna, na której ucz-
niowie mogą rozwiązywać prace domowe, pisać 
kartkówki i sprawdziany. 

 Dodatkowe działania wynikające z istnienia stowa-
rzyszenia TPU „Horyzont” przy szkole. 

REKRUTACJA 
DO GIMNAZJUM  
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W SIERAKOWICACH 
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Baza szkoły 
 24 sale lekcyjne, 

 2 sale komputerowe, 

 1 gabinet językowy, 

 sala do testowania, 

 8 tablic interaktywnych, 

 19 sal lekcyjnych wyposażonych w zestawy 

multimedialne, 

 biblioteka i czytelnia, 

 świetlica, 

 hala sportowa, siłownia, boiska, 

 aula, 

 stołówka, bufet, 

 szatnie z szafkami dla każdego ucznia, 

 monitoring, 

 dziennik elektroniczny. 

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach 

ul. Spacerowa 14 

83-340 Sierakowice 

Telefon / faks: 58 684-68-75 

E-mail: gimnazjum.sierakowice@gmail.com 

WWW: gimnazjum.sierakowice.pl 

Facebook: gimnazjumsierakowice 

Laureat i finaliści konkursów przedmiotowych 

„jedynie czyn ma znaczenie.  
najlepsze chęci pozostają bez skutku,  

o ile nie pociągają za sobą  
następstw praktycznych .” 

(Józef Piłsudski) 



Podręczniki 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej szkoła wyposaża uczniów w podręczniki i 

ćwiczenia. 

Wyjątkiem są poniższe podręczniki i ćwiczenia, 

które nie są objęte dotacją z Ministerstwa i należy 

je zakupić we własnym zakresie lub na kiermaszu 

podręczników używanych, o którym jest mowa u 

dołu strony. 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 „Wędrując ku dorosłości — podręcznik dla klas 

1-3”; T. Król, K. Maśnik, W. Śledziński, G. Wę-

glarczyk, J. Wronicz, Wydawnictwo Rubikon  

 „Wędrując ku dorosłości — ćwiczenia dla klasy 

1”; pod redakcją T. Król, Wydawnictwo Rubikon 

Religia 

 „Szukam was. Odsłonić twarz Chrystusa”; Ko-

misja Wychowania Katolickiego KEP 

(Przewodniczący abp. K. Nycz); Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2011 (w prawym dolnym rogu 

żółty trójkąt z napisem Nowa Podstawa Progra-

mowa 2010) 

 

 

Kiermasz używanych 
podręczników 

21 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 do 13.00. 

22 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 do 12.30. 

Mundurki 
2 września 2016 r. od godz. 15.00 do 18.00 w 

sali nr 16 

Spotkanie z przedstawicielami Firmy Handlowej 

„Krimar” w celu dobrania odpowiedniego rozmia-

ru jednolitego stroju szkolnego i wpłacenia zalicz-

ki w kwocie 50,00 złotych. 

Między 1 a 10 października 2016 r. 

Planowana dystrybucja mundurków. 

Cennik 

Polo (krótki rękaw) 

rozmiar 116-140 — 39 zł 

rozmiar 146-158 — 45 zł 

rozmiar 164-194 — 49 zł 

 

 

 

 

 

 

Kamizelka 

rozmiar 128-140 — 79 zł 

rozmiar 146-158 — 79 zł 

rozmiar 164-194 — 79 zł 

Terminy związane  
z rekrutacją 
Od 9 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r. 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierw-

szej. 

Od 30 do 31 maja 2016 r.  

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandy-

datów do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa 

dla dziewcząt oraz piłka nożna dla chłopców 

Od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 

Składanie przez kandydatów dokumentów do 

gimnazjum: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podsta-

wowej, 

 oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do 

sprawdzianu zewnętrznego, 

 posiadane opinie lub orzeczenia poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej, 

 deklaracja dotycząca nauki języka kaszubskie-

go (dla chętnych). 

1 lipca 2016 r. do godz. 12.00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły  

na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stro-

nie internetowej www.gimnazjum.sierakowice.pl. 

 


