
Informacje dla kandydatów rozpoczynających naukę w Gimnazjum  

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku od 1 września 2014 roku 

 

 Planowane jest utworzenie trzech klas pierwszych. 

 

 W każdej klasie może powstać jedna grupa, która będzie realizowała: 

o rozszerzony program z języka angielskiego  

(max. 14 osób - 4 godz. zajęć angielskiego tygodniowo w każdej klasie), pozostałe 

grupy mają po 3 godziny zajęć z j. angielskiego, 

lub 

o rozszerzony program z informatyki  

(max. 14 osób - 2 godz. tygodniowo informatyki w każdej klasie), pozostałe grupy 

mają po 1 godzinie zajęć informatyki. 

 

 Drugim językiem obcym jest język niemiecki  -  2 godz. w klasie pierwszej i drugiej,  

1 godzina w klasie trzeciej. 

 

 Grupy „z rozszerzoną informatyką” realizują program rozszerzony o treści  

i umiejętności pozwalający uczniowi uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych. 

 

 Grupy „z rozszerzonym językiem angielskim” realizują program autorski 

opracowany przez nauczyciela Gimnazjum skorelowany z programem realizowanym 

w pozostałych klasach. 
 

 Dysponujemy: dwiema pracowniami komputerowymi, pracownią językową, każda sala 

lekcyjna posiada pełne wyposażenie multimedialne i dostęp do Internetu, centrum 

multimedialnym, biblioteką, salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy typu Bosu 

i piłki szwajcarskie umożliwiające prowadzenie specjalistycznych zajęć oraz w przyrządy 

do prowadzenia treningów lekkoatletycznych, siłownią, boiskiem sportowym, dobrze  

wyposażonymi klaso-pracowniami przedmiotowymi, tablicami interaktywnymi, szkolnym 

radiowęzłem. 

 Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym w godzinach od 7.00  

do odjazdu uczniów, możliwość korzystania z obiadów i „szklanki mleka”. 

 Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w dodatkowych zajęciach. 

 W roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się II edycja projektu 

 nr WND-POKL.09.01.02-10-046/12  „Kompetencje kluczowe – kluczem do 

przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć:  

Polski inaczej – jak lepiej wyrażać własne myśli w mowie i piśmie,  

Treningi matematyczne – polubić matematykę,  

Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych,  

Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo-techniczne:  

zajęcia z biologii, zajęcia z fizyki, 

Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje posługiwania się językiem 

obcym,  

Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ECDL,  

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzony zostanie Szkolny Ośrodek 

Kariery.  

 

 

 



Wymagania dotyczące stroju szkolnego: 

 ubiór ucznia jest estetyczny i schludny, 

 kolorystyka stroju jest stonowana, 

 w dni uroczyste obowiązuje strój galowy, 

 w szkole obowiązuje zmiana obuwia, materiałowe worki na buty, 

 na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez 

nauczyciela. 

 

 

Ważne terminy! 

1. Uczniowie klas szóstych składają podania w dniach 3.03-31.03.2014r.  (podania są 

dostępne w każdej ze szkół podstawowych naszej gminy oraz  gimnazjum) wraz z 

oświadczeniami rodziców, dwoma zdjęciami i wypełnioną ankietą.  
2. W marcu organizowane są spotkania uczniów klas szóstych w gimnazjum.  
3. Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych odbędzie się w dniu 24.06.2014r. 

(wtorek) o godz. 18.00 w Gimnazjum w Lutomiersku. W tym dniu można będzie 

dokonać zakupu używanych podręczników podczas kiermaszu organizowanego w 

Gimnazjum.  
4. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 30 czerwca 2014r. do godz. 15.00 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie (kopię) o wyniku 

sprawdzianu po szkole podstawowej. 
 

 
Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Gimnazjum.  

Nasz adres: ul.Piłsudskiego 1, 95-083 Lutomiersk,  

Telefon kontaktowy: 0436775102  

Strona internetowa http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl 

http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl/

