
Gimnazjum nr 24 im. H. Jordana
ul. L. Zamenhofa 56

41-813 Zabrze

tel. 32 272 23 48
gimnazjum24@o2.pl

www.gimnazjum24zabrze.pl

Projekt „Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty  
edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu” 

 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gimnazjum
Z a b r z e
24

im. Henryka Jordana

Drodzy szóstoklasiści!

Zapraszam do zapoznania się 
z ofertą Gimnazjum nr 24 im. 
Henryka Jordana – jest to nie-
wielka szkoła rejonowa, w któ-
rej kształci się obecnie około 
160 uczniów, znamy się więc 
wszyscy nie tylko z widze-
nia, ale także z imienia i nazwiska. Zapoznajcie 
się uważnie z wiadomościami zamieszczonymi  
w tym informatorze, porozmawiajcie ze swoimi 
rodzicami i przyjdźcie nas odwiedzić. Poza obo-
wiązkowymi lekcjami mamy dla Was szereg za-
jęć dodatkowych, dzięki którym będziecie mogli 
zapełnić wolny czas w popołudnia lub w sobot-
nie poranki, odkryjecie i pogłębicie swoje zain-
teresowania i lepiej przygotujecie się do wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej – bo trzy lata u nas  
szybko mijają. 

U nas jest bezpiecznie i nowocześnie!

Nagrody dla uczniów i klas (bilety do kina, na basen, 
dyplomy, wycieczki)

• za wzorową frekwencję

• za coraz lepszą średnią

• za udział w konkursach szkolnych

MOTYWATORY 
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Dyrektor Szkoły



• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:

Języki obce
Zajęcia komputerowe
Zajęcia sportowe
Rękodzieło artystyczne
Zajęcia plastyczne
Zespół muzyczny „Septyma”
Akcydentalna Trupa Teatralna
Basen
Konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców

• Dodatkowe zajęcia przygotowujące  
   do egzaminu gimnazjalnego:

Nobliści z bliska
Lektury ściśle odczytane
Obywatel w podróży
Matematyka praktyczna
Biologia doświadczalna
Fizyka na co dzień

• Zajęcia z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy uczniów G24 do udziału  
w projekcie  współfinansowanym  
przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Termin realizacji luty 2011 - styczeń 2013

• Radio szkolne „FTB”
• Świetlica szkolna
• Stołówka
• Gabinet pedagoga 
• „Biuro” doradcy zawodowego

WAŻNE PUNKTY NA MAPIE SZKOŁY

• Biegi na orientację
• Jasełka w wykonaniu nauczycieli
• Konferencja „Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole”
• Międzygimnazjalny Turniej Humanistyczny
• Zabrzański Bieg dla Serca
• Celebryci w G24 (gościliśmy K. Stocha, Ł. Kruczka - skoczka  
   z trenerem, M. Piekorz - reżyserkę, K. Kowalewskiego - aktora) 

WAŻNE WYDARZENIA W KALENDARZU G24

WAŻNE PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE

• Klasy innowacyjne

• ”Szansa na sukces”- mistrzynie ortografii w mieście,  
   laureatka wojewódzkiego konkursu z języka polskiego

• Projekt unijny „Sztuka nauki”  
   (ciekawe zajęcia, wycieczki, konkursy )

• Edukacja multimedialna (wyposażenie  
   współfinansowane przez EFS) 

- tablica interaktywna
- ekrany i rzutniki multimedialne
- mikroskopy
- nowa pracownia komputerowa  
   i wiele innych pomocy naukowych

• Projekt Comenius –  
   „Uczenie się przez całe życie” 

- „My school is my home” 2008 – 2010
- „Let’s travel” 2010 – 2012

• Europejskie stolice kultury – wycieczki zagraniczne  
   (Wiedeń, Budapeszt, Berlin, Paryż…) 

EDUKACJA DZIĘKI PODRÓŻOM.  
PODRÓŻE DZIĘKI EDUKACJI W G24!
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