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JESTEŚMY... 

ODPOWIEDZIALNI 

 

DOBRZE WYCHOWANI 

koła przedmiotowe; językowe, matematyczne,  

    fizyczne, chemiczne, biologiczne, teatralne, 

    informatyczne,   historyczne, SKS i in., 

naukę języków obcych: j.angielski i j.niemiecki 

- na różnych poziomach zaawansowania  

w zwiększonym wymiarze godzin, 

koło redakcyjne gazetki szkolnej No Name,  

 

 

koło ekologiczne i europejskie, 

klub czirliderek, 

radiowęzeł szkolny, 

zespół muzyczny, 

wycieczki krajoznawczo-turystyczne, biwaki, rajdy, 

konkursy i happeningi,  festyny, parafiady, udział  w 

ciekawych projektach. 

DOCIEKLIWI 

AKTYWNI NOWOCZEŚNI 

Z PASJĄ 

WYSPORTOWANI ZGRANI 

POMYSŁOWI MILI I SYMPATYCZNI 



 

Misja naszego Gimnazjum 

 

Misją naszej szkoły 

jest, żeby każdy ab-

solwent posiadał 

wiedzę i umiejętno-

ści umożliwiające 

kontynuowanie na-

uki w wybranym 

typie szkoły, potrafił 

dokonać świadome-

go wyboru dalszej drogi edukacji oraz miał  ukształtowane 

zainteresowania i system wartości. Chcemy, aby mury 

naszego gimnazjum opuszczali młodzi ludzie posiadający 

naturalną potrzebę  aktywnego uczestniczenia w życiu 

społeczności. 

„Musicie od siebie wymagać,  

nawet gdyby inni od was nie wymagali”  

Nasz Patron   —   Jan Paweł II           (Westerplatte, 1987r.)  

Postać niezwykła.  Papież, Polak, wielki patriota – czło-

wiek wykształcony, a jednocześnie skromny. Jan Paweł II 

był i nadal jest jednym z niewielu ludzi, którzy potrafili 

odpowiedzieć na wiele trudnych pytań dotyczących tego, 

jak żyć, jak rozumieć otaczający świat, jaką drogę wybrać... 

Przyjmując Jego imię, nasza „Trójka” stała się częścią  

wielkiej Rodziny Szkół Jana Pawła II. 

 

 

 

 

            Sztandar  

 

 

 

 

 

 

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny 

  

Uczniowie mają możliwość korzystania z: 
 

 -  tematycznie wyposażonych  

pracowni przedmiotowych, 

 -  nowoczesnej pracowni  

    informatycznej, 

 -  biblioteki, czytelni oraz Cen-

trum   Informacji  

Multimedialnej, 

 -  sali gimnastycznej z zapleczem,  

 -  tartanowej bieżni i boiska do  

 koszykówki, 

 -   świetlicy i stołówki szkolnej, 

 -   pomieszczenia samorządu      

uczniowskiego z radiowęzłem, 

 -   pomocy uczniom o trudnej  

 sytuacji materialnej, 

 -   pomocy psychologiczno -  

     pedagogicznej, 

 -   gabinetu  

     lekarsko-  

     pielęgniarskiego. 

 

Nasi absolwenci  

dostają się  do  

najlepszych szkół  

ponadgimnazjalnych 

Od wielu lat  

osiągamy wysokie 

wyniki  

egzaminów  

gimnazjalnych 

Jesteśmy bardzo 

dumni z naszych  

osiągnięć  

artystycznych 

i sportowych 

Nasi uczniowie to laureaci i finaliści  

wojewódzkich konkursów: 
 

- 2003/2004 laureat k. chemicznego 

- 2005/2006 finalista k. chemicznego 

- 2006/2007 finalista  k. chemicznego  

- 2007/2008 laureat k. chemicznego 

                   5 finalistów konkursów: 

                    2 - k. polonistyczny 

                    2 - k. fizyczny 

                   1 - k. matematyczny 

                    laureatka k. chemicznego 

                    laureatka k. historycznego 

                    laureatka XVI Ogólnopolskiego Konkursu 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. 

Od Obertyna do Wiednia” 

- 2011/2012 laureat k. j. niemieckiego  

                   laureat k. fizycznego, finalista k. fizycznego 

- 2011/2012 finalistka k. j. polskiego  

                   laureat i  finalistka w Konkursie Interdyscy-

plinarnym „Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki 

Marii Skłodowskiej-Curie” 

- 2012/2013 2 finalistów k. geograficznego  

                    finalistka k. biologicznego 


