Szanowni Państwo!
W związku z reformą oświaty i systemu edukacji w Polsce, podjęto decyzję o likwidacji gimnazjów. W
naszej dzielnicy spowoduje to ponowne powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 22, która będzie
się mieścić w dotychczasowym budynku Gimnazjum nr 9. Placówka jest zlokalizowana w bliskiej odległości
od domów uczniów, w najspokojniejszej i najładniejszej części Ząbkowic, co zapewni Waszym dzieciom
większe bezpieczeństwo i przyjemną atmosferę otoczenia.
W związku z tym od dnia 3 kwietnia 2017 r. po akceptacji Rady Miejskiej i Kuratorium Oświaty będzie
przeprowadzony nabór do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 22.
Będzie również możliwość utworzenia klasy czwartej i siódmej. Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę,
oddziały te zostaną uruchomione z dniem 1 września 2017 r.
Jako jedyna placówka w Ząbkowicach, nowa Szkoła Podstawowa nr 22 będzie mogła zaoferować
uczniom:
 Jednozmianowość w nauczaniu.
 Nowe sale lekcyjne, przestronne i odpowiednio
początkowego.
 Najbardziej rozbudowaną sieć informatyczną:

dostosowane

do

potrzeb

nauczania

Bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego, który zapewnia bieżący wgląd w oceny
swojego dziecka i aktualne informacje o jego zachowaniu bez konieczności wychodzenia z
domu.
Dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, projektory i tablice multimedialne.
Zestaw tabletów do wykorzystania przez uczniów podczas zajęć.
 Pracownie przedmiotowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki i przeprowadzania
doświadczeń na takich przedmiotach jak: chemia, fizyka, geografia, czy biologia.
 Kadrę nauczycieli posiadających aktualne doświadczenie w nauczaniu w/w przedmiotów, które
nie występowały w dotychczasowej szkole podstawowej.
 Opiekę nauczycieli, pedagoga i psychologa, którzy mają wieloletnie doświadczenie w
rozwiązywaniu problemów dorastającej młodzieży i kwalifikacje do pracy z dziećmi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ponadto szkoła oferuje:
 Bogato wyposażoną część sportowo-rekreacyjną: sala gimnastyczna (SKS piłka siatkowa),
siłownia zewnętrzna, własne boiska, bieżnia i teren do zajęć rekreacyjnych. Możliwość korzystania
z „Orlika” i boiska Klubu Sportowego „Unia Ząbkowice” (SKS piłka nożna) oraz lekcje wychowania
fizycznego na basenie.
Chcielibyśmy, żeby reaktywowana Szkoła Podstawowa nr 22, wykorzystując dorobek Gimnazjum nr 9,
zaistniała w dzielnicy jako kontynuator dawnych tradycji, które Państwo jako uczniowie tej szkoły tworzyli.
Serdecznie zapraszamy na dni „otwartych drzwi”, które zaplanowaliśmy na:
29 marca 2017 r. w godzinach od 9:00 do 18:00
Wszystkich rodziców uczniów objętych nowym obwodem oraz zainteresowanych podjęciem nauki
w nowej Szkole Podstawowej nr 22 zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
3 kwietnia 2017r. o godz.17.30.
Więcej informacji można uzyskać:

 na stronie szkoły: gimnazjum9dg.xaa.pl
 w sekretariacie pod nr tel. 32 264 05 34
Z poważaniem,

mgr Małgorzata Barnowska
Dyrektor obecnego Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej- Curie
Szczegółowy wykaz ulic należących do nowego obwodu SP 22 zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po sesji Rady Miejskiej.
Prosimy wówczas o kontakt z sekretariatem szkoły.

