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Co robiliśmy w obecnym roku 
szkolnym?



JESTEŚMY W PROGRAMIE „SZKOŁA 
TOLERANCJI”

Nasz szkoła znalazła się w gronie 50. szkół, które zakwalifikowały
się do tego programu (a chętnych było wielu).



Pokazy z fizyki na UMCS w Lublinie



Integracja klas pierwszych



Spędziliśmy kilka wspaniałych 
godzin na zabawie, 
rozmowach, wygłupach, 
pieczeniu kiełbasek, łupaniu 
orzechów, szukaniu malin, 
karmieniu rybek w stawie 
i innych równie atrakcyjnych 
zajęciach…



Wybory do samorządu uczniowskiego

Wybór 
przewodniczącego 
szkoły poprzedziła 
kampania wyborcza; 
każda klasa musiała 
wybrad swojego 
kandydata 
i przygotowad 
promujący go 
plakat.





Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty odbyły się w 3 kategoriach: breakdance, beatbox oraz graffiti. 
Była również możliwośd obejrzenia ciekawego filmu a później odbyła się 
dyskusja na jego temat.



W ramach integracji i współpracy zostali zaproszeni uczniowie z Publicznej 
Szkoły nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie. 
Celem warsztatów było wychowanie i kształtowanie charakterów. Miały one 
uczyd współpracy w grupie, wyrażania swoich emocji w sposób akceptowany 
przez otoczenie, wzbudzid zainteresowanie aktywnymi formami spędzania 
wolnego czasu.



Dodatkowym celem było to, aby uczniowie określili 
własne zainteresowania i rozwijali talenty. Zajęcia 
przebiegały w miłej, radosnej i koleżeoskiej atmosferze.



Wycieczka rowerowa



Sprzątanie grobów



Dzieo nauczyciela

„Dzień z życia 
Nauczycielki”
Taki tytuł nosił spektakl, 
który przygotowała 
w tym roku szkolnym 
młodzież z okazji Dnia 
Nauczyciela.





Różaniec z ks. Wojciechem 
prowadzony w języku angielskim



II Festiwal Piosenki 
Religijno-Patriotycznej

Naszą szkołę 
reprezentowała 
Kinga Puczyoska
z klasy IIa, 
akompaniował na 
gitarze pan Sławek



II Festiwal Piosenki Młodzieżowej

Na festiwalu w Borowiu 
reprezentowały nas: Kinga 
Puczyoska i Sandra Adamczyk. 
Opiekunem oczywiście był 
p. Sławek



Otrzęsiny klas pierwszych



To dzieo, który uczniowie klas pierwszych zapamiętają na całe 
życie - mamy nadzieję. Konkursy, zabawy, dyskoteka…



Akademia z okazji 
Święta Niepodległości



Biała „Jedynka”

Międzynarodowy Dzieo Osób z Niepełnosprawnością. Wyrazem solidarności 
jest biały kolor. Dlatego, kto chciał wyrazid swoje poparcie i zrozumienie dla 
tej grupy osób, przyszedł do szkoły z białym elementem stroju.



Uczniowie na meczu Legii



Mikołajki

Rózgi nikt nie dostał co oznacza, że wszyscy 
uczniowie byli bardzo grzeczni.



Mamy bloga

Młodzież z klasy 2a założyła bloga 
internetowego o nazwie NIENAWIŚĆ? 
JEDYNKA JEST PRZECIW.
Zapraszamy do czytania relacji 
o działaniach Uczennic i Uczniów 
na stronie
http://jedynkagarwolin.blogspot.com

http://jedynkagarwolin.blogspot.com/


Pierniki na wigilię szkolną



Wspólna Wigilia



Spotkanie z policjantką KPP

Spotkanie z p. policjantką z KPP w Garwolinie upłynął naszym uczniom, 
poza lekcjami oczywiście, na spotkaniu z przedstawicielem policji panią 
Małgorzatą Pychner na temat: "Bezpieczne zachowania w szkole, 
w domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna".



Dyskoteka karnawałowa

15 stycznia w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowa. Imprezę prowadzili 
nasi uczniowie wraz z panem Sławkiem wychowawcą klasy IIIa. Muzyka, oświetlenie 
i atmosfera były świetne, tak więc wszyscy bawili się wyśmienicie.
Było gwarno i kolorowo, gdyż niektórzy uczniowie przybyli w ciekawych przebraniach.



Już drugi rok z rzędu uczniowie Gimnazjum nr 1 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie 
wybrali się dnia 16 stycznia na kryte lodowisko do Mioska Mazowieckiego.

Łyżwy



Pokazy historyczne

10 lutego 2015r. 
gościliśmy w naszej 
szkole "Grupę 
Artystyczną Zarys 
Dziejów"

Występ artystów 
przeniósł nas 
w czasy bitew 
i turniejów 
rycerskich.



Jaka powinna byd 
klasa, jaki powinien 
byd wychowawca, 
moje silne i słabe 
strony- prace uczniów.



OPINIE O SZKOLE  RODZICÓW  UCZNIÓW 
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO GIMNAZJUM

 wspaniała (miła) atmosfera panująca w tej szkole

 moje dziecko dobrze czuje się w tej szkole

 mili (sympatyczni) nauczyciele

 bardzo dobry kontakt z nauczycielami

 dobra współpraca z wychowawcą i innymi nauczycielami

 wspaniałe podejście nauczycieli do uczniów

 słuchanie dzieci i pomoc w rozwiązywaniu problemów

 czas jaki nauczyciele poświęcają naszym dzieciom

 indywidualne podejście nauczyciela do każdego ucznia (tego słabszego, 

jak i zdolnego)



 mało liczne klasy

 nauczyciele szybko i konkretnie reagują na problemy wychowawcze

 dziennik elektroniczny

 duża liczba godzin języka angielskiego

 dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych

 ciekawe projekty w jakich uczestniczą nasze dzieci

 zajęcia dodatkowe wyrównujące poziom wiedzy

 indywidualna pomoc nauczycieli w nauce, jeśli dziecko tego potrzebuje 

po lekcjach 

 dobrze funkcjonuje Rada Rodziców



Absolwenci o nas pamiętają…

…pewnie również nas kochają!
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