
Publiczne Gimnazjum 

 im. Jana Pawła II 

w Biadaczu 

NIE TYLKO NAUKA 

Wybierając naszą szkołę, masz szansę osiągnąć sukces                     

i rozwinąć swoje zainteresowania.  Dodatkowo dajemy Ci         

możliwość uczestnictwa w wielu imprezach szkolnych.                 

Konkurs na „Superklasę 2014” 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

Konkurs Kroszonkarski 

Turniej Wiedzy Ekonomicznej 

Konkurs Wiedzy ,,Omnibus” 

Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii 

Konkurs „Wiedza o USA” 

Konkurs Matematyczny „Liga zadaniowa” 

Konkurs multimedialny – Jan Paweł II - papież    

młodzieży - prezentacje 

Szkolny Konkurs Wiedzy Geograficznej 

Konkurs Recytatorski  

 

     

 

 

 

 

 Ponadto... 

Dzień Chłopaka 

Wieczór Andrzejkowy 

Mikołajki 

Wigilia  

Bal karnawałowy 

Walentynki 

Dzień Kobiet 

Dzień Dziecka na sportowo 

Mam talent 

Teatr „Lalki i aktora” 

Teatr im. Jana Kochanowskiego 

Kino „Helios” 

Filharmonia Opolska 

Aquapark we Wrocławiu 

Wycieczki do: Niemiec, Finlan-

dii, Turcji, Chorwacji,         

Krasiejowa,  Wadowic, Krako-

wa, Kopenhagi. 

UL. SZEROKA 10 

46 - 022 BIADACZ 

TELEFON/FAX : 77 421 50 51 

STRONA INTERNETOWA: www.g_biadacz.wodip.opole.pl 

E-MAIL: g_biadacz@wodip.opole.pl  

Niniejszy Informator dla Szóstoklasisty powstał         

w ramach projektu „Dlaczego warto wybrać Gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu?”. Celem 

tego  przedsięwzięcia było przybliżenie młodszym 

kolegom i koleżankom informacji o naszej 

„Świątyni Wiedzy”. Mamy nadzieję, że ta „garść”       

wiadomości pozwoli Wam podjąć właściwą decyzję.  

Projekt został zrealizowany w 2011 roku dzięki systematycznej    

pracy uczniów z klasy IIa i zaktualizowany w 2014r. Patronat nad 

powstawaniem Informatora sprawuje redakcja „Gimzetki”.                  

Pomysłodawcą przewodnika jest pani mgr Magdalena  Swobodzian.  

„Jeśli chcesz znaleźć źródło,      

musisz iść do góry, pod prąd”                           

 

Drogi Szóstoklasisto, 

właśnie masz przed sobą 

Informator, dzięki któremu  

dowiesz się więcej o naszym Gimnazjum. 

Zapraszamy do lektury. 

                                   PS: Czekamy na Ciebie! 

 

                                 Gimnazjaliści 
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu to 

placówka z ogromnym dorobkiem, wspaniałymi                  

osiągnięciami i pięknymi tradycjami. Nasza szkoła to „drugi 

dom”, gdzie kształci się młodzież. Miejsce, w którym młody 

człowiek ma okazję do wszechstronnego rozwoju,                  

realizowania talentów, rozwijania zainteresowań i pasji. Jest 

środowiskiem wdrażającym do samodzielności,                     

odpowiedzialności, współdziałania, uczącym kultury       

osobistej ,  poszanowania praw innych ludzi                               

i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Priorytetem naszych działań jest efektywna i sprawiająca 

młodzieży satysfakcję nauka. Nasi uczniowie osiągają       

wysokie wyniki nauczania, czego potwierdzeniem są         

egzaminy gimnazjalne.  

Mamy dobrze wyposażone gabinety lekcyjne. Szkoła   

dysponuje pracownią komputerową, salą sportową oraz   

boiskiem. Szczycimy się biblioteką, w której zbiory są stale 

wzbogacane.  

Młodzież gimnazjalna może rozwijać swoje zdolności 

sportowe, uczęszczając na SKS - y, a także wyjeżdżając na 

różnorodne zawody sportowe. Nasza szkoła prowadzi       

jeszcze wiele innych, ciekawych kół zainteresowań, m.in. 

Koło Regionalne, Ekologiczne, Plastyczne, Dziennikarskie, 

Grupę Liderów Młodzieżowych i wolontariat.  

Pomagamy uczniom pokonywać trudności szkolne dzię-

ki zajęciom dydaktyczno - wyrównawczym, pomocy        

pedagogicznej i psychologicznej. 

Współpracujemy również z zagranicą w ramach Wielo-

stronnego Projektu Szkół „Comenius”. Mieliśmy okazję 

odwiedzić naszych rówieśników w Finlandii, Włoszech, 

Chorwacji. W tym roku lecimy do Francji. 

Programy edukacyjne realizowane w naszej szkole to 

m.in. program nauczania z matematyki I ty zostaniesz               

Pitagorasem, artystyczny i sportowy. Rok szkolny               

2013/2014 jest również rokiem obfitym w programy:          

Coolturalni, Ćwiczyć każdy może, W niezwykłej krainie 

fascynujących książek. A już w przyszłym roku szkolnym 

klasa o profilu językowo-medialnym. 

Ponadto w szkole prężnie działa redakcja gazetki,         

wydająca Gimzetkę, pismo, w którym każdy może rozwijać 

swoje zainteresowania oraz wzbogacać warsztat pisarski. 

Wszystkie egzemplarze znajdują się na profesjonalnie       

prowadzonej stronie internetowej. 

Niezwykłą siłą szkoły są kreatywni, wysoko                             

wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści z różnych          

dziedzin, stale poszerzający swoje kompetencje.  

 

                                     

   J A K A  J E S T  N A S Z A  S Z K O Ł A ?   G A L E R I A  

P R Z Y J E M N O Ś C I  
N A S Z E  S U K C E S Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

NA STRAŻY SZKOŁY STOI PANI DYREKTOR             

MGR ELŻBIETA SYRYTCZYK ORAZ SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

PEDAGOG SZKOLNY -  pomaga w rozwiązywaniu       

problemów młodzieży, organizuje pomoc rodzicom,          

prowadzi zajęcia pedagogiczne oraz pełni rolę koordynatora 

do spraw bezpieczeństwa.                                                   

PSYCHOLOG - diagnozuje dzieci, prowadzi zajęcia        

terapeutyczne, doradza w trudnych sytuacjach.                 

RZECZNIK PRAW UCZNIA - nauczyciel wybrany przez 

uczniów, pilnujący przestrzegania ich praw. 

Chlubą naszego gimnazjum jest zespół Musica Viva. 

Został  założony przez mgr Gabrielę Dworakowską. 

Uczniowie, należący do grupy muzycznej przyczyniają 

się do propagowania kultury naszego regionu i nie     

tylko. Dzięki nim muzyka towarzyszy nam podczas 

apeli i innych, równie ważnych uroczystości. Ta         

utalentowana ekipa ma na swoim koncie mnóstwo    

sukcesów na skalę krajową. Do zespołu może należeć 

każdy. Wystarczą dobre chęci. 

Możemy również pochwalić się Szkolnym Muzeum        

Etnograficznym, przyciągającym tłumy oglądających. 

Wystawa składa się z dwóch części: fotograficznej            

zatytułowanej „Od kolebki, aż po grób” oraz eksponatów 

tworzących wnętrze śląskiego domu. Obie wystawy      

powstały z pomocą mieszkańców Gminy Łubniany,        

którzy podarowali szkole swoje cenne, rodzinne           

fotografie, stroje, rzeczy codziennego  użytku i meble. 

Muzeum opiekują się uczniowie z Koła Regionalnego, 

którzy oprowadzają przybyłych gości w strojach śląskich. 

MUSICA VIVA 

KOŁO REGIONALNE 
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