ZAJMUJEMY I MIEJSCE
WŚRÓD GDAŃSKICH GIMNAZJÓW PUBLICZNYCH!
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Gimnazjum nr 25
po raz kolejny zajęło

pierwsze

miejsce wśród gdańskich szkół publicznych pod względem liczby
laureatów i finalistów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych.
W klasyfikacji szkół gdańskich wyprzedziło nas tylko jedno gimnazjum niepubliczne.
W klasyfikacji wojewódzkiej, na 82 gimnazja biorące udział w konkursach, zajęliśmy

trzecie miejsce (w ubiegłym roku zajmowaliśmy miejsce czwarte).
Sukcesy uczniów w r. sz. 2016/2017

172
zwycięzców zawodów wiedzy i zawodów sportowych, w tym

15 laureatów zwolnionych
z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego i przyjmowanych do szkoły
ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności, w tym

11 laureatów konkursów kuratoryjnych i 4 laureatów olimpiad ogólnopolskich
27 finalistów konkursów kuratoryjnych
otrzymujących 10 dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Sukcesy uczniów w r. sz. 2015/2016

157
zwycięzców zawodów wiedzy i zawodów sportowych, w tym

14 laureatów zwolnionych
z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnazjalnego i przyjmowanych do szkoły
ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności, w tym

10 laureatów konkursów kuratoryjnych i 4 laureatów olimpiad ogólnopolskich
19 finalistów konkursów kuratoryjnych
otrzymujących od 7 do 10 dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Ten wspólny sukces uczniów i nauczycieli jest efektem realizacji koncepcji szkoły

ROZWIJAJĄCEJ PASJE I TALENTY
i naszego programu KREATYWNA EDUKACJA
na który składa się m.in.:

KREATYWNYCH,

➢ kształcenie kompetencji ery informacyjnej:
• tutoring
• gamifikacja
• projekt edukacyjny
• narzędzia krytycznego myślenia
• ocenianie kształtujące
• edukacja hybrydowa
• przestrzeń szkolna dostosowana do prowadzenia zajęć metodami
aktywizującymi, on line, edutainment
• aktywności edukacyjne poza szkołą
➢ kompleksowy program kształcenia uczniów uzdolnionych:
▪ typy klas uwzględniające uzdolnienia ucznia
▪ indywidualne ścieżki edukacyjne
▪ indywidualne programy nauki
▪ przygotowanie do konkursów
▪ zajęcia na uczelniach wyższych
➢ kompleksowy program kształcenia językowego:
▪ kształcenie dwujęzyczne metodą CLIL
▪ zajęcia w multimedialnej pracowni językowej
▪ przygotowanie do egzaminów CAE, FCE i PET
▪ zajęcia z native speaker’em – angielski, hiszpański
▪ międzynarodowe projekty edukacyjne

Gratulujemy uczniom i nauczycielom wspólnie pracującym na ten wielki sukces.
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