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Gdyńska Szkoła Społeczna - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - ogłasza nabór na rok szkolny 2017/18
do oddziałów: przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum.
W naszej szkole
 zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.30, świetlica czynna od 7.00 do godz. 17.00, dla klas 0-VI (podział na grupy
wiekowe)
 realizowane są autorskie i zmodyfikowane programy nauczania,
 nauka j. angielskiego na poziomie rozszerzonym (grupy ) – przygotowujemy do FCE,
 J. niemiecki i j. hiszpański jako drugi język;
 przygotowujemy do państwowych egzaminów językowych ;
 rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w fakultetach przedmiotowych: humanistycznym,
matematyczno-informatycznym, językowym, artystycznym.
 etyka z elementami filozofii,
 materiały dodatkowe dla uczniów na platformie e-learningowej,
 przygotowujemy do testów, konkursów, egzaminów, czego efektem są wysokie i najwyższe wyniki w skali
staninowej,
 organizujemy konkursy przedmiotowe na poziomie szkolnym, pozaszkolnym i wojewódzkimi np. Mała
 Matura z j. angielskiego, „Torreador , czyli walka z ortobykami”,
 kółka zainteresowań: wokalne, taneczne, kuchcikowo z angielskim, RPG, planszówki historyczne i inne,
zajęcia szachowe w programie klas młodszych, dodatkowe dla starszych,
 zajęcia plenerowe w lecie, zielone szkoły, festyny rodzinne, półkolonie w zimie, kolonie w lecie,
 zajęcia w-f w klasach IV-III gim. realizowane w formie fakultetów do wyboru: koszykówka, siatkówka, piłka
nożna, basen, SKS, fitness,
 uwzględniamy indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia,
 szkoła posiada specjalistyczny sprzęt i wyszkoloną kadrę do przeprowadzenia treningów Biofeedback.

Jesteśmy szkołą z wieloletnim doświadczenim w zakresie edukacji uczniów z problemami
wzrokowymi. Posiadamy zaplecze techniczne i wyszkoloną kadrę, w tym czterech tyflopedagogów, co
czyni z nas szkołę przyjazną uczniom z niepełnosprawnością wzrokową.
Dla tych uczniów dodatkowo oferujemy:
zajęcia z orientacji w przestrzeni,
zajęcia ze wspomagania wzroku i czynności życia codziennego, naukę alfabetu Braille’a,
wychowanie fizyczne dla dzieci niewidomych
bibliotekę książki braillowskiej i druku powiększonego).
W klasie”0” opieramy swoje działania na metodach pedagogiki zabawy, elementach ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne, kinezjologii edukacyjnej i Metodzie Dobrego Startu, autorski program zajęć sportowych, zajęcia
szachowe i logopedyczne

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej szkoły :iwww.gss.edu.pl/ i Facebooku
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Gdyńska Szkoła Społeczna
ul. Kapitańska 37
81-249 Gdynia
Tel: 58 6216500,
gdynia@gss.edu.pl

