GIMNAZJUM GMINNE
im. księdza Jana Melca w Dzierżoniowie
Drodzy Rodzice!
Pragniemy przedstawić naszą szkołę i zachęcić Państwa do zapisania dzieci do klas pierwszych. Nasze gimnazjum to mała
placówka, w której żaden uczeń nie jest anonimowy. Panuje tu miła i życzliwa atmosfera, sprzyjająca efektywnej i twórczej
pracy uczniów oraz nauczycieli. Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor szkoły Jolanta Stawarz

NASZE ATUTY

GIMNAZJUM GMINNE im. Księdza Jana Melca
ul. Ząbkowicka 70, 58-200 Dzierżoniów
tel.: 74 811 71 30, 74 831 52 63

- atrakcyjne i bezpiecznie położenie szkoły;
- teren rekreacyjny (dwa boiska + boisko do gry w bule);
- bezpłatny dowóz uczniów z gminy;
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
- pomoc socjalna (m.in. stypendia);
- monitoring na terenie szkoły;
- Izba Regionalna;
- bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej;
- zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
- rozwijanie zainteresowań (koła: sportowe, regionalne,
fotograficzne, matematyczne, językowe, szachowe);
- zajęcia wyrównawcze;
- realizacja innowacji pedagogicznych: „Jestem Dolnoślązakiem,
jestem Europejczykiem” oraz „Matematyka innego wymiaru”;
- udział w ogólnopolskich programach , konkursach, i zawodach:
(GENIUS LOGICUS, „Postaw na rodzinę”, „Razem w pełni sprawni”,
„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”,
„Szkoła bez przemocy”, „Akademia czystych rąk”, „Scrable
w szkole” );
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