
 

Masz pytania? 

Zadzwoo: 

Tel. 58 782 11 51 

Fax 58 782 11 50 

 lub odwiedź naszą stronę internetową: 

www.gimnazjum12gdynia.pl 

e-mail: zs9cisowa@gmail.com 

Na stronie internetowej naszego gimnazjum  znajdziecie 

Paostwo i Wy drodzy uczniowie informacje dotyczące 

warunków przyjęcia do klasy I, profili klas, a także   

możliwości wzięcia udziału w lekcjach pokazowych 

języka angielskiego, matematyki i chemii planowanych  

w  marcu i kwietniu. 

 

PROFILE KLAS  

W GIMNAZJUM NR 12: 

 klasa z rozszerzonym programem nauczania 

języka angielskiego, 

 klasa akademicka, 

 klasa informatyczna, 

 klasa o profilu ogólnym, 

 klasy sportowe – piłki ręcznej (dziewczęta), piłki 

nożnej (chłopcy), rugby (chłopcy). 

 

  

 

 

 

GIMNAZJUM NR 12 
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DROGI SZÓSTOKLASISTO!           DROGI OPIEKUNIE ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ! 

 W ubiegłym oraz bieżącym roku szkolnym Dyrekcja Gimnazjum nr 12 w Gdyni wprowadziła wiele zmian, które skutkują stale i konsekwentnie 

podnoszonym poziomem nauczania i osiągnięd naszych uczniów. Reorganizacja i unowocześnienie infrastruktury placówki pozwoli naszym podopiecznym 

zdobywad wiedzę w efektywny sposób, na najwyższym poziomie. 

 Jeżeli więc chcielibyście Paostwo, aby Wasze dzieci kontynuowały naukę, a Wy drodzy Absolwenci szkół podstawowych marzycie o nauce 

w GIMNAZJUM, które: 

 posiada salę multimedialną przeznaczoną do nauki języka angielskiego, wyposażoną w najnowocześniejszą tablicę interaktywną i sprzęt multimedialny; 

 jako pierwsze w Gdyni stworzyło Klasę Akademicką dzięki współpracy z Politechniką Gdaoską, w której zajęcia prowadzid będą okresowo studenci w/w. uczelni; 

 posiada dwie pracownie informatyczne; 

 ma własną siłownię; 

 planuje wyposażenie każdej z klas w komputer;  

 Wprowadziło dziennik elektroniczny, który pozwala rodzicom i uczniom sprawowanie bieżącej kontroli ocen i frekwencji uczniów oraz na stały kontakt 

z nauczycielami bez potrzeby odwiedzania szkoły; 

 jest organizatorem wielu imprez m.in. Przeglądu Piosenki Popularnej POP – CIS; 

 organizuje turnieje i mistrzostwa sportowe np.: Otwarty Turniej Tradycyjnego WUSHU dla juniorów i seniorów, Turniej Miast Bliźniaczych, turnieje i zawody rangi 

wojewódzkiej i ogólnopolskiej np. Turniej Piłki Nożnej CISOWA CUP; 

 stwarza możliwości rozwoju umiejętności sportowych w klasach o profilach: rugby, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz zajęciach sportowych pozalekcyjnych; 

 otacza opieką pedagoga i psychologa wszystkich uczniów; 

 posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę; 

 ceni promuje pracę na rzecz innych – koło Caritas; 

 posiada gabinety lekarskie: stomatologiczny oraz medyczny a wszyscy uczniowie objęci są opieką pielęgniarską. 

 

KONIECZNIE ZŁÓŻCIE PODANIE I DOŁĄCZCIE DO NASZEGO GRONA - UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 12 W GDYNI JUŻ W NADCHODZĄCYM 

ROKU SZKOLNYM! 

Termin składania podao od 01. 0. 2011 r. do 31. 05. 2011 r. 

 

ZAPRASZAMY!!! 


