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Do działań dydaktycznych szkoły należy w szczególności przygotowanie uczniów do zdania,
z jak najlepszym wynikiem, egzaminu gimnazjalnego, co umożliwi uczniom dostanie się do
dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
W Gimnazjum od roku szkolnego 2014/2015 lekcje matematyki prowadzone są w grupach
uwzględniających poziom zaawansowania na tym przedmiocie.
Lekcje języka angielskiego odbywają się w również z podziałem na stopień zawansowania.
Na zajęciach obowiązkowych, szczególnie w trzecich klasach, nauczyciele poszczególnych
przedmiotów wdrażają materiał przewidziany na następny etap kształcenia. Jest to możliwe, kiedy
dydaktyk zrealizuje tzw. normę menowską.
W Gimnazjum dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności przygotowana została oferta
zajęć pozalekcyjnych, podczas których realizowany jest materiał szkoły średniej.
Od nowego roku szkolnego zaplanowane są dodatkowe zajęcia z matematyki na poziomie każdego
rocznika.
W planie zajęć klasy trzecie mają dodatkowo wprowadzoną godzinę matematyki tak, aby uczniowie
mogli lepiej przygotować się do egzaminu.
W szkole realizowane są zajęcia w ramach pomocy – psychologiczno pedagogicznej.
Oferta zajęć dodatkowych w nowym roku szkolnym zostanie poszerzona o lekcje kodowania. Szkoła
znalazła się w gronie 34 szkół z całej Polski, które zostały zaproszone do udziału w nowej,
pilotażowej odsłonie programu Mistrzowie Kodowania, skierowanego przede wszystkim do uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie poznają nowy język programowania - App
Inventor.
Zespół Szkół w Izabelinie współpracuje z Izabelińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast i Gmin
przy organizacji konkursu powiatowego „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne”. W konkursie
bierze udział młodzież z zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec i Francji.
W Gimnazjum zorganizowano szereg konkursów szkolnych i pozaszkolnych, uwzględniając różny
potencjał uczniów.
W celu lepszego kontaktu i współpracy z Rodzicami wprowadzono bezpłatny dziennik
elektroniczny. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poprzez pocztę służbową lub
spotykać się w czasie comiesięcznych dni otwartych i zebrań.
Szkoła dba o odpowiednie warunki pracy dla uczniów. Mimo tego, że do szkoły przy ul. 3 Maja
przychodzą sześcio i siedmiolatki, nie ma zmianowości. W każdej sali znajduje się rzutnik
multimedialny i laptop, zapewniony jest dostęp do Internetu. Pracownie wyposażane są
w odpowiednie pomoce naukowe. Pracownicy mają możliwość zakupu odpowiednich
podręczników, mogą również korzystać z fachowej literatury, która znajduje się bibliotece.

Działania wychowawcze w Gimnazjum





Uczniowie kończący Gimnazjum mogą pretendować do otrzymania medalu FLOS IUVENUM,
który przyznawany jest gimnazjalistom za osiągnięcia w nauce, nienaganne funkcjonowanie
w środowisku szkolnym i reprezentowanie szkoły.
Gimnazjaliści biorą udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym, kultywując tradycje
związane z miejscem naszego zamieszkania.
Uczniowie Gimnazjum uczestniczą w trzyletnim programie mającym na celu uwrażliwienie ich na
szeroko pojętą sztukę, kulturę osobistą oraz poznają zasady zdrowego żywienia. Działania w ramach
tego projektu realizowane są we współpracy z Radą Rodziców w ramach „Szkoły bez przemocy”.



W każdym roku szkolnym wybierane jest jedno hasło przewodnie i realizowany jest program mający
na celu zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia w życiu człowieka mało wyeksponowane
w podstawie programowej oraz mające na celu integrację klas i całego Gimnazjum.
Jednym z projektów realizowanym w szkole był program dotyczący kina, teatru, opery .W ramach
tej akcji odbyły się w Gimnazjum wykłady poświęcone historii teatru, w czasie których młodzież
mogła zapoznać się z wybitnymi osobowościami teatralnymi. Dla uczniów Gimnazjum
zorganizowano dwuetapowy konkurs wiedzy o teatrze w oparciu o informacje jakie uczniowie
zdobyli na wykładach poświęconych teatrowi oraz po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi na
wskazanych stronach internetowych. Uczniowie w ramach współpracy w grupie przygotowali
gazetki ścienne dotyczącej teatru i postaci związanych z tą dziedziną sztuki. Młodzież uczestniczyła
w programie „Zakochaj się w teatrze”. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci uczestniczyły
w zajęciach, podczas których pracownik teatru oprowadził grupę po wielu ciekawych miejscach
w teatrze m.in.: pracowni scenograficznej, tapicerskiej, kostiumowej. Uczniowie mogli wziąć udział
w konkursie na hasło promujące kino i teatr oraz plakat ilustrujący to hasło. Zwycięski projekt został
wydrukowany w formie profesjonalnego plakatu. W szkole odbyły się również warsztaty, na których
gimnazjaliści uczyli się jak napisać swój własny scenariusz. Jednym z elementów programu była
możliwość spotkania z aktorem - Antonim Pawlickim.
W kolejnym roku szkolnym wdrażany był program mający na celu przybliżenie uczniom zasad bon
tonu, zainteresowanie ich tą tematyką oraz zachęcenie do stosowania savoir-vivru zarówno
w sytuacjach oficjalnych, jak i w życiu prywatnym. Nasze działania obejmowały kilka obszarów.
Uczniowie mogli wziąć udział w wielu konkursach o tej tematyce. Jednym z nich było wymyślenie
hasła propagującego zasady bon tonu. Konkurs plastyczny polegał na wykonaniu plakatu
przedstawiającego zwycięskie hasło. Raz w miesiącu, w ramach plebiscytu, został wyłoniony
„Uczeń z klasą” Gimnazjum. Wśród licznych propozycji znalazł się także: dwuetapowy konkurs
z wiedzy dotyczącej savoir-vivru oraz dla starszych uczniów konkurs na prezentację „Poradnik bon
tonu”. By wprowadzić uczniów w tematykę programu oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa
w akcji wychowawcy przeprowadzili stosowne lekcje wychowawcze. Atrakcją programu były także
prelekcje przybliżające dzieciom i młodzieży zasady dobrych manier.
W szkole w kroku szkolnym 2014/2015 realizowany był program zdrowego żywienia. Na lekcjach
wychowawczych oraz w czasie akcji tematycznych np. „Zasmakuj jesieni” gimnazjaliści uczą się
zdrowych zasad życia na co dzień. Zwycięskie hasło „Gdy będziesz zdrowo jadł, podbijesz cały
świat” zostało poparte czytelnym plakatem. Z okazji Dnia dziecka w czerwcu uczniowie wzięli
udział w akcji „Zasmakuj lata” połączonej z dniem profilaktyki i sportu.
Od kilku lat w Gimnazjum działa Klub Wolontariusza. Uczniowie naszej szkoły pomagają w nauce
innym gimnazjalistom oraz dzieciom z klas 4-6. Wolontariusze pracują również w świetlicy szkolnej
w klasach 1-3 pomagając nauczycielom organizować czas wolny dzieci, opiekują się maluchami w
czasie zabaw na podwórku. Od tego roku szkolnego młodzież odbywa kurs pierwszej pomocy pod
okiem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, a swoją wiedzą gimnazjaliści dzielą się
z młodszymi kolegami w czasie zajęć pozalekcyjnych. Młodzież działająca w klubie ma możliwość
uzyskania dodatkowych punktów w czasie rekrutacji do szkół średnich. Ale bezcenne jest przede
wszystkim promowanie właściwych postaw. W tym roku uczniowie Zespołu Szkół w Izabelinie
aktywnie wsparli działania Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. Udało się zebrać
ogromną ilość pluszowych zabawek dla dzieci z wadami serca. W siedzibie Fundacji uczniowie
wspólnie zapakowali i przygotowali przedświąteczne podarunki dla dzieci przebywających w okresie
świąt Bożego Narodzenia na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii warszawskich szpitali, a także
dla podopiecznych Fundacji. Uczniowie naszej szkoły pomogli również dostarczyć prezenty do
szpitala.







Co roku w Gimnazjum organizowany jest spływ kajakowy na którym spotykają się uczniowie
z naszymi absolwentami.
Co roku organizowane są wybory do Rady Samorządu Gimnazjum. W ramach swojej działalności
samorząd organizuje szereg akcji mających na celu uaktywnienie klas i całej szkoły min. w ramach
programu „Rywalizacja klas”.
Od kilku lat samorząd przeprowadza charytatywne zbiórki na rzecz lokalnej społeczności min. dla
Domu Samotnej Matki w Laskach.
Od dwóch lat w Gimnazjum organizowany jest Międzyklasowy Turniej Wiedzy, podczas którego
uczniowie mogą wykazać się wiedzą z życia codziennego i otaczającego nas świata.
Podczas przerw uczniowie mogą korzystać ze stołów do ping ponga lub wziąć udział w turnieju
FIFA
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Uczniowie Gimnazjum w czasie trzyletniego cyklu kształcenia uczestniczą oddziałami
w warsztatach prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Każdy gimnazjalista przechodzi cykl zajęć
ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów dotyczących: technik efektywnego uczenia się
i zapamiętywania nowych wiadomości; wpływu telewizji i Internetu na zachowania dzieci
i młodzieży, kultury SMS-ów i czatów; alkoholu jako czynnika sprawczego w patologii zachowań
młodzieży;
Od roku szkolnego 2014/2015 młodzież gimnazjalna bierze udział w warsztatach organizowanych
przez firmę New Media, specjalizującą się w przeciwdziałaniu agresji w Internecie. Szkolenie ma
zwrócić uwagę dzieci na to, że z bezpodstawną przemocą słowną można i trzeba walczyć. W ramach
współpracy zostały zorganizowane również wykłady dla rodziców.
W zależności od potrzeb w klasach interwencyjnie realizowane są warsztaty pomagające
rozpoznawać problemy w oddziale np. Nasza klasa w kryzysie - zajęcia integrujące i poprawiające
relacje rówieśnicze. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zewnątrz.
Każdy oddział co roku, w ramach „Szkoły bez przemocy”, bierze udział w warsztatach „Jak radzić
sobie z własną i cudzą agresją – rzecz również o przemocy”
Szkoła współpracuje w Powiatową Komendą Policji w Starych Babicach. Gimnazjaliści biorą udział
w warsztatach prowadzonych przez policję. W klasach pierwszych uczniom przybliżany jest temat
odpowiedzialności prawnej nieletnich. Klasy drugie uczestniczą w programie „Bezpieczne
korzystanie z Internetu”. Klasy trzecie edukowane są w zakresie uzależnień od substancji
psychoaktywnych.
W roku szkolnym 2015/2016 szkoła weźmie udział w programie „Edukacja szkolna przeciwko
wykluczeniu prawnemu”. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty w szkole przy
wykorzystaniu technik aktywizujących w oparciu o autorski program zatwierdzony przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów
z wykształceniem prawniczym. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży szkolnej, w wieku poniżej
18 lat, z wiedzą na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz prawami i obowiązkami
ofiar / świadków. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa
Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru
sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bliznem. Co roku uczniowie klas
trzecich biorą udział w warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego. Mogą w nich również
uczestniczyć rodzice decydując się na indywidualne spotkania ze specjalistami.















Pedagog w klasach drugich i trzecich prowadzi zajęcia mające na celu m.in. integrację klas,
doradztwo zawodowe.
Gimnazjum wzięło udział w programie współfinansowanym ze środków europejskich „Kotwice
kariery”. Materiały pozyskane w tym przedsięwzięciu pozwolą na realizację tego programu
w następnych latach. Projekt „Kotwice kariery” to zbiór działań skierowanych do doradców
zawodowych i uczniów zdolnych, których głównym celem jest przygotowanie uzdolnionej
młodzieży gimnazjalnej do świadomego podejmowania decyzji dotyczących jej przyszłej kariery
edukacyjnej i zawodowej.
Pedagog z pielęgniarką szkolną prowadzą Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt
„Akademia Dojrzewania”. Jest to program przygotowany z myślą o uczennicach klas pierwszych
i drugich gimnazjum. Program ma na celu wsparcie pedagogów szkolnych w realizacji zagadnień
związanych z okresem dojrzewania.
Nauczyciele Gimnazjum razem z Pedagogiem co roku uczestniczą w przygotowaniu „Dnia
Profilaktyki i Sportu”. Do realizacji przedsięwzięcia włączona została grupa specjalistów z firmy
zewnętrznej. W czasie tego dnia poruszane są temat związane konstruktywna współpracą i tolerancja
oraz świadome sterowanie swoimi wyborami.
Pedagog przeprowadził na początku roku szkolnego 2014/2015 diagnozę klas pierwszych pod
względem stylów uczenia się i dominacji półkulowej. Analiza wyników została przedstawiona
Radzie Pedagogicznej i Rodzicom. W tym roku klasom pierwszym pedagog zaproponował
wypełnienie kwestionariusza inteligencji wielorakiej.
Przed końcem roku szkolnego młodzież uczestniczy w projekcie „Bezpieczne Wakacje”.
Uczennice klas gimnazjalnych biorą udział w programie profilaktycznym walki z rakiem piersi
„Zdrowe piersi są OK”, współorganizowanym z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
z Ożarowa Mazowieckiego.
W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum przystąpiło do udziału w programie edukacyjno –
profilaktycznym „Więzienie – stracony czas”, rekomendowanym przez Służbę Więzienną.

Instytucje i organizacje z którymi współpracuje Gimnazjum


















Fundacja „Serce dziecka”
Stowarzyszenie „DziałajMY”
Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin”
Centrum Kultury Izabelin
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”
IKEA
Teatr ARTENS,
Teatr ALERT
New Media
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bliznem
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
Zespół Pedagogów Dezyderia
Centrum Twojego Rozwoju Harmonia
Wsparcie Pomoc Edukacja W. Pawliczuk
Ministerstwo Sprawiedliwości
Służba Więzienna







Belgijska Izba Gospodarcza
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Rada Rodziców
Krzysztof Dworczyk
Marcin Matyja

