
 
 
 

 

Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta 
przy Zespole Szkół nr 1 

na rok szkolny 2016/2017 
 
Zapraszamy do klas: 

 matematycznej 

 językowej (język angielski) 

 biologiczno-chemicznej 

 humanistyczno-artystycznej 

 sportowej (koszykówka) 

 ogólnej 
 
Zapewniamy: 

 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 

 koła przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, chemiczne, fizyczne, 
biologiczne, informatyczne, historyczne, geograficzne) 

 zajęcia artystyczne (koło teatralne, plastyczne, wokalne) 

 koło filmowe 

 koło dziennikarskie (redakcja gazetki szkolnej „Byle do dzwonka”, 
redakcja szkolnych wiadomości „Herbert News”) 

 zajęcia sportowe (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, 
siłownia) 

 szkolne koło wolontariatu, 
 zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki (dla uczniów 

wymagających  dodatkowej pomocy), 
 konsultacje ze wszystkich przedmiotów, 
 zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii, 
 opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, 
 doradztwo zawodowe. 

 
Nasza szkoła oferuje uczniom: 
 zadbane i dobrze wyposażone gabinety lekcyjne (komputery, rzutniki, tablice 

interaktywne, pomoce naukowe), 
 bogatą bazę sportowo-rekreacyjną 

 kompleks sportowy „Orlik”, 

 halę sportową, 

 aulę dostosowaną do zajęć sportowych, 

 salę do gimnastyki korekcyjnej i aerobiku, 

 siłownię, 

 salę do gry w tenisa stołowego, 

 nowoczesną bieżnię tartanową wraz z boiskiem trawiastym do piłki 
nożnej (zaplanowana na październik inwestycja w ramach Budżetu 
Obywatelskiego), 

 prysznice i szatnie.  
 



 
 bibliotekę szkolną wraz z czytelnią wyposażoną w 8 komputerów, salą 

audiowizualną, 
 stołówkę szkolną oferującą dwudaniowe smaczne obiady, 
 opiekę pielęgniarki i stomatologa, 
 profesjonalną ochronę (monitoring, ochroniarz, dyżury nauczycieli), 
 dziennik elektroniczny (bezpłatny dostęp dla rodziców i uczniów), 
 radiowęzeł. 

 
Możemy pochwalić się licznymi sukcesami: 

 nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych, 
 mamy wielu laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach 

przedmiotowych, 
 zdobywamy najwyższe lokaty w zawodach sportowych, 
 odnosimy sukcesy w przeglądach artystycznych (teatralnych, wokalnych) oraz 

w konkursach plastycznych, 
 posiadamy ważne certyfikaty: „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła             

z klasą”, „Szkoła  ekologiczna”, „Mistrz segregacji”, „Certyfikat Zielona Flaga”,  
„Szkoła Odkrywców  Talentów”, 

 bierzemy udział w ciekawych projektach edukacyjnych: „Comenius, Eco 
Schools,   Przedsiębiorczość, 

 należymy do Klubu Szkół Herbertowskich (elitarnego grona 20 szkół -              
w Polsce i w USA) 

 


