
 

  

OFERTA EDUKACYJNA 
Zespołu Szkół z OI  Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu 

na rok szkolny 2014/2015 
 

      Zabiegamy o to, aby w naszym gimnazjum kształcili się zarówno uczniowie, którzy mają określone 

zainteresowania, jak i Ci, którzy w naszej szkole te zainteresowania odnajdą. Dlatego w bieżącym roku 

szkolnym proponujemy otwarcie następujących klas pierwszych: 

 

    1a- klasa z programem własnym z języka angielskiego-  integracyjna 
Do tej klasy zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zainteresowani są doskonaleniem swoich kompetencji 

językowych. Zapewniamy naukę języka angielskiego  w oparciu o nowoczesne metody z wykorzystaniem 

technologii informacyjnej, poznawanie kultury krajów anglojęzycznych, rzetelne przygotowanie do egzaminu 

gimnazjalnego w przyjaznej atmosferze, dostęp    do nowoczesnych materiałów językowych takich wydawnictw 

jak: Express Publishing, Longman, Macmillan. Szkoła objęta jest patronatem Wydawnictwa Macmillan i posiada 

dostęp do bogatej oferty edukacyjnej umożliwiającej skuteczne podnoszenie kompetencji językowych, 

umożliwiających kontynuację nauki w klasach o rozszerzonym  poziomie języka angielskiego. 

 

       1b – klasa z programem własnym dziennikarsko-teatralnym- integracyjna            

Do tej klasy zapraszamy młodzież marzącą o rozwoju swoich zainteresowań i zdolności humanistycznych, 

dziennikarskich, literackich i artystycznych. Uczniowie tej klasy będą mieli okazję uczestniczyć                                     

w warsztatach dziennikarskich, teatralnych, spotkaniach z profesjonalistami z tych dziedzin. Będą mogli 

zredagować własną gazetkę, wystąpić przed publicznością, rozwijać kreatywność, umiejętność budowania 

kontaktów międzyludzkich oraz stawać się otwartymi na wyzwania współczesnego świata.                                

Dodatkowym atutem  klasy  I a i I b jest mała liczebność uczniów (od 15 do 20), dwóch 

nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspierający). Nauka przebiegać                      

tu będzie w komfortowych warunkach, szczególnie na przedmiotach, w których występuje 

podział na grupy( np. grupy językowe do 10  uczniów). Poza  indywidualizacją rozwoju 

każdego ucznia, mocną stroną takich klas jest ich szczególny walor wychowawczy wynikający z obcowania                   

z niepełnosprawnymi rówieśnikami. 

1c – klasa biologiczno-chemiczna 

W tej klasie program nauczania biologii   i chemii wzbogacony będzie o zajęcia plenerowe. Uczniowie nauczą 

się rozpoznawać popularne rośliny wykorzystywane w ziołolecznictwie Zdobytą wiedzę będą wykorzystywać           

w pracowni chemicznej. Dowiedzą się jak przygotować mydło lawendowe, emulsję z rumiankiem, odżywczy 

krem do ciała.  Zajęcia takie rozbudzą niewątpliwie dociekliwość poznawczą, wyposażą uczniów w wiedzę   

i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie   z powodzeniem nauki na wyższym etapie edukacji   w klasach 

o profilu biologiczno-chemicznym. 

 



1d – klasa z programem własnym z matematyki  i innowacją z informatyki  

W tym oddziale obowiązywać będzie zmodyfikowany program z matematyki ukierunkowany na 

rozwiązywanie zadań nietypowych, który na pewno zachęci młodzież  do kreatywnego myślenia i rozwijania 

swoich zainteresowań w tym kierunku. Ciekawe projekty realizowane na lekcjach matematyki ukażą jej 

wszechobecność  w różnych dziedzinach nauki   i w życiu codziennym. Dodatkowo w tej klasie proponujemy 

innowację z informatyki  uwzględniającą dodatkowe lekcje z modelowania 3D w oparciu o program Bender. 

Uczniowie zdobędą wiedzę na temat tworzenia obiektów w przestrzeni. Nabyte umiejętności pozwolą tworzyć  

w programie praktycznie wszystko, od projektu wizualizacji wnętrza, do postaci z gier komputerowych.  

 

 

  1e – klasa sportowa - grupa ze szkoleniem sportowym z pływania 
Jesteśmy jedyną szkołą w Opolu, która posiada własną pływalnię, więc umożliwiamy naszym uczniom 

doskonalenie umiejętności pływania. Szkolenie sportowe prowadzone jest przez trenerów pływania w grupie 

podstawowej i zaawansowanej. Współpracujemy z Uczniowskim Klubem Sportowym „5 plus 1 Opole” 

wspólnie organizując zawody i obozy pływackie w celu podniesienia sprawności fizycznej naszych uczniów 

oraz Politechniką Opolską. Szkolenie sportowe z pływania jest prowadzone w wymiarze 10 godzin tygodniowo. 

 

Grupa ze szkoleniem sportowym z  piłki nożnej 
Zajęcia w tej popularnej dziedzinie sportu prowadzone będą w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w formie zajęć 

ponadprogramowych doskonalących umiejętności techniczne i taktyczne dostosowane do wieku i płci, 

uwzględniających udział w nich chłopców i dziewcząt. 

Bardzo dobre warunki umożliwiające uprawianie tej dziedziny oraz doświadczona kadra nauczycieli 

wychowania fizycznego gwarantują przyszłym uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań piłką nożną oraz 

odnoszenie sukcesów na tym polu. 

 

 

Powyższe  klasy z rozszerzonymi programami będą tworzone tylko wtedy, gdy liczba kandydatów                     

umożliwi uruchomienie tych oddziału. 

                Proponujemy obowiązkowe dwa języki obce: 

 język angielski-kontynuacja 

 język niemiecki, francuski - do wyboru 

 

 


