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17 listopada 2005 roku Śląskie Kuratorium Oświaty przyznało naszej 
szkole Certyfikat „Śląskiej Szkoły Jakości”. Dokument ten potwierdza, 

że Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach
zapewnia wysoką jakość kształcenia. 

Oferujemy przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo w szkole.



WSPÓŁPRACA 
Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ

W dniu 25.03.2009 r. zostało podpisane 
porozumienie

o objęciu patronatem naukowym naszej 
szkoły przez 

Politechnikę Śląską, którego przedmiotem 
jest rozwój 

kontaktów w sferze działań dydaktycznych, 
stworzenie możliwości rozwoju 
indywidualnych zainteresowań

i umiejętności uczniów liceum oraz 
prowadzenia wymiany doświadczeń w 

zakresie nauczania 

i wychowania młodzieży pomiędzy 
nauczycielami

i naukowcami.



Nasi najlepsi uczniowie 
mogą: 

• korzystać z bazy dydaktycznej: z zasobów bibliotecznych 
oraz z zasobów laboratoryjnych;

• słuchać wykładów śródsemestralnych obejmujących 
zagadnienia olimpijskie i maturalne z przedmiotów ścisłych, 
w tym popularyzujących dorobek naukowy Uczelni;

• uczestniczyć w zajęciach Uczelni, w tym: w wykładach, 
ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych  i kołach 
naukowych;

• podjąć współpracę ze studentami Politechniki w ramach kół 
zainteresowań i organizacji projektów popularyzacji nauki; 

• uczestniczyć w imprezach organizowanych przez 
Politechnikę. 



UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH:
„PARTNERZY W NAUCE”

„AKTYWNY W SZKOLE–AKTYWNY W ŻYCIU”

Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 10 

zakwalifikował się do udziału w unijnym programie 

„Partnerzy w nauce” oraz

„Aktywny w szkole - aktywny w życiu”,

Które swoim zasięgiem objęły 4 województwa: 

śląskie, małopolskie, opolskie i łódzkie. 

Programy realizowane są we współpracy 

z Uniwersytetem Śląskim. 

PARTNERZY
W NAUCE



PARTNERZY
W NAUCE

Przygotować młodych ludzi do życia 

w szybko zmieniającym się świecie, poprzez 

kształtowanie u uczniów kompetencji 

kluczowych: matematycznych, naukowo-

technicznych, informatycznych oraz 

przedsiębiorczości i inicjatywności.

CELE PROJEKTÓW



DZIAŁANIA

Projekt przewiduje realizację warsztatów, 

organizację Warsztatów, Festiwali 

Naukowych, Uniwersyteckich 

Towarzystw Naukowych, Wycieczek 

i Obozów Naukowych, a także wsparcie 

i pomoc materialną dla szkół. 



KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:

 nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem Śląskim –

poznanie studentów, wykładowców, miejsc nauki,

 działanie w nowocześnie prowadzonych i wyposażonych 

kołach zainteresowań – Kołach Naukowych Młodych,

 w ramach dwudniowych szkoleń wyjazdowych –

„Warsztatach Aktywności Własnej” przy wsparciu 

profesjonalistów możliwość dokonania analizy własnego 

potencjału i zaplanowania ścieżki edukacyjnej i kariery,

 nawiązanie kontaktów z młodzieżą z innych regionów 

kraju – wspólne wycieczki i obozy naukowe, 

F:/


 dla wybitnie zdolnych udział, z wykładowcami i studentami, 

w sesjach naukowych organizowanych w Uniwersytecie 

Śląskim Ponadregionalnych Warsztatach Naukowych,

 udział w 3-dniowych wycieczkach i tygodniowym obozie 

naukowym poszerzy Twoje horyzonty, 

 konkurs z nagrodami dla zespołów ponadregionalnych 

 możliwość współtworzenia internetowego biuletynu 

 bezpłatne zajęcia wyrównujące, z matematyki, fizyki lub 

biologii - kameralne, trzyosobowe grupy i zaakceptowany 

przez uczniów prowadzący zapewnią sukces.

KORZYŚCI DLA 

UCZNIÓW:



MODERNIZACJA

W ramach projektu 

„W przyszłość z klasą” naszej 
szkole przyznano 

1 071 099,29 zł 

na modernizację 
infrastruktury szkoły.

Dzięki tym funduszom 
powstały nowoczesne 

klasopracownie:

Biologiczna i dwie chemiczne

http://www.aktin.pl/UserFiles/fckeditor/image/Czestochowa 102.jpg




Pracownia fizyczna, cztery językowe 
oraz odnowiona została biblioteka 
i stworzone centrum multimedialne





w roku 2009 
zbudowana została winda 

aby nasza szkoła 

była w pełni

dostępna dla osób

niepełnosprawnych 

ruchowo





KLASY DWUJĘZYCZNE
W GIMNAZJUM NR 14

W roku szkolnym 2008/2009 

powstała w naszej szkole 

możliwość dwujęzycznego 

kształcenia gimnazjalistów

– po polsku i angielsku. 

Oferta była adresowana 

do uczniów, którzy chcą 

zdobywać wiedzę gimnazjalną 

i jednocześnie pogłębiać 

znajomość języka angielskiego. 



Jak wygląda nauka w gimnazjalnej 

klasie dwujęzycznej?

 6 godzin tygodniowo języka

angielskiego,

 zajęcia z historii, chemii, biologii, 

geografii, fizyki są prowadzone

w języku  polskim i angielskim
(zazwyczaj od 20 do 30 % lekcji, czasami 

więcej odbywa się w języku angielskim), 



Jak wygląda nauka w gimnazjalnej 

klasie dwujęzycznej?

• wszystkie przedmioty 

realizowane zgodnie z podstawą 

programową dla gimnazjum

• drugim językiem jest do wyboru: 

francuski lub niemiecki 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo



Zamierzenia na przyszłość dla klasy 

dwujęzycznej gimnazjum:

 wymiana młodzieży z Danum School z Doncaster (miasto
partnerskie Gliwic),

 warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem Pani Redaktor
Licheckiej z ‘Nowin Gliwickich’, zakończone napisaniem
artykułu w języku angielski,

 warsztaty teatralne w języku polskim i angielskim,

 udział w konkursach języka angielskiego i Lidze Języka
Angielskiego,

 kontynuacja rozpoczętych działań i współpracy z Uniwersytetem 

Śląskim, Politechniką Gliwicką oraz Doncaster College (Anglia).



O tym, że nauka w naszej szkole 
przynosi efekty, najlepiej świadczy...

ranking szkół średnich,

wyniki egzaminu 

gimnazjalnego, 

maturalnego

i inne osiągnięcia

naszych uczniów



WYKAZ   Z  WYBRANYCH  LAT  LAUREATÓW 
I  FINALISTÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

GIMNAZJUM NR 14

Matematyka

2005 - Przemysław Piechota

2007 - Tomasz Sodzawiczny

2008 - Tomasz Sodzawiczny

2009 - Tomasz Węgliński

Fizyka

2004 - Piotr Baron

2009 - Marcin Biela

2003 - Tomasz Kaczmarczyk

2004 - Tomasz Kaczmarczyk

2004 - Mateusz Markowicz

2004 - Marcin Tuszkiewicz

2004 - Marta Wajda

2005 - Przemysław Piechota

2006 - Aleksandra Tuleja

2007 - Paweł Inglot

2010 - Dorota Arabas

Geografia

2006 - Paweł Inglot

2007 - Paweł Inglot

2010 - Dorota Arabas

2010 - Rober Holajn

2008 - Łukasz Winny

Język polski

2007 - Marta Białowąs

2007 - Anna Kurasz

2010 - Dorota Arabas

Język angielski

2008 - Szymon Franczyk

2008 - Jakub Mazur

2008 - Tomasz Sodzawiczny



Finaliści konkursów przedmiotowych

dla uczniów gimnazjum województwa śląskiego

w roku szkolnym 2010/2011

Aleksandra Bartoszewicz Język francuski

Ewa Cieślicka Język angielski

Michał Gala Chemia

Mikołaj Grajecki Język angielski

Agnieszka Klama Geografia

Agnieszka Kopczyńska Geografia

Grzegorz Kotysz Fizyka

Dorota Łojewska Geografia

Bartłomiej Majewski Matematyka

Zofia Pardela Język francuski

Katarzyna Wrona Język angielski



Laureaci konkursów przedmiotowych

dla uczniów gimnazjum województwa śląskiego

w roku szkolnym 2010/2011

Ewa Cieślicka Język angielski

Michał Gala Chemia

Mikołaj Grajecki Język angielski

Agnieszka Klama Geografia

Grzegorz Kotysz Fizyka

Bartłomiej Majewski Matematyka

Zofia Pardela Język francuski



Egzamin gimnazjalny  2009/2010

Część humanistyczna 

Wynik średni 

średnia arytmetyczna

Gimnazjum nr 14 34,18 

Miasto Gliwice 30,94 

Województwo śląskie 30,88 



Część matematyczno - przyrodnicza 

Wynik średni 

średnia arytmetyczna

Gimnazjum nr 14 27,17 

Miasto Gliwice 24,74 

Województwo śląskie 23,65 

Egzamin gimnazjalny  2009/2010



Część językowa – język angielski

Wynik średni 

średnia arytmetyczna

Gimnazjum nr 14 35,01 

Miasto Gliwice 31,72 

Województwo śląskie 30,20 

Egzamin gimnazjalny  2009/2010



EWD dla gimnazjów
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna



EWD dla gimnazjów
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza



Zajęcia pozalekcyjne dla naszych 
uczniów:

• kółka  historyczne, biologiczne, 

fizyczne, chemiczne,    

matematyczne, muzyczne

• świetlica socjoterapeutyczna

• nauka języka rosyjskiego, 

francuskiego i niemieckiego

• zajęcia SKS: piłka koszowa

i siatkowa dziewcząt i chłopców

• klub narciarski „Gips”



Tematyka zajęć pozalekcyjnych podlega zmianom 
ponieważ jest dostosowywana do zainteresowań 

uczniów.

• warsztaty plastyczne

• zajęcia-terapia dysleksji, dysgrafii 
i dysortografii

• warsztaty poetycko-teatralne

•szkolne koło Amnesty 
International

• Teatr ME



Konkursy organizowane 
w szkole

 Konkurs J.Francuskiego (międzyszkolny Gliwice, Zabrze)

 Matematyczny Konkurs Internetowy „Potyczki Matematyczne” 

 Międzyszkolny Turniej Biologiczno-Chemiczny

 Szkolne rozgrywki sportowe

 Konkurs o Unii Europejskiej 

– „Quo Vadis Europo?”

 Szkolne Konkursy Czytelnicze

 Konkurs o prawach człowieka

 Kangur matematyczny

 Podchody Matematyczne

 Konkurs kolęd

 Konkurs biblijny



Imprezy organizowane 
w szkole

 Imprezy szkolne organizowane 
przez samorząd 

np.: inauguracja roku szkolnego, 
Dzień Edukacji Narodowej, 
spotkania opłatkowe, Mikołajki, 
Wybory Miss Szkoły

 Wystawa fotografii - „Prawa 
człowieka w obiektywie”

 Szkolne koło Amnesty 
International zorganizowało 
Maraton pisania listów 

w obronie więźniów sumienia



Możesz nie tylko zdobywać wiedzę,

ale i zrobić coś dobrego dla innych

Akcja „Góra grosza” na rzecz         
rodzinnych domów dziecka

 Pomoc materialna dla 
schroniska dla zwierząt

Wsparcie dla hospicjum 

w Gliwicach

Uczniowie naszej szkoły 

angażują się w różne akcje 

charytatywne takie jak:



Chcemy pomagać innym

 Akcja „Starszy brat, 
starsza siostra”

 Świąteczna Akcja 
Pomocy „Podziel          
się miłością” 
organizowana przez 
Polski Czerwony 
Krzyż, Towarzystwo 
Brata  Alberta             
i Caritas Polska



Nie tylko w kraju ale i za granicą

 Pomagamy dzieciom 

Afryki wraz ze 

Stowarzyszeniem Maitri

 Działamy w szkolnym 

kole Amnesty 

Internatiolan na rzecz 

praw człowieka
min.:



Z życia szkoły

Kurs pierwszej pomocy



min.:

Z życia szkoły

Zawody strzeleckie



 Dni Otwarte OSŻW

Z życia szkoły



- 1 sala gimnastyczna

- 1 salka gimnastyczna

- 1 salka do tenisa stołowego

- 1 siłownia

- boisko do gry w piłkę 

siatkową i koszową

- boisko do gry 

w piłkę ręczną

Obiekty sportowe



WSPÓŁPRACA

Z 

ZAGRANICĄ



WSPÓŁPRACA Z MIASTEM 
PARTNERSKIM

DONCASTER (ANGLIA)

W październiku 2008 roku 
Dyrektor ZSO Nr 10 Pan Adam 

Sarkowicz wraz z 
nauczycielami języka 

angielskiego, odwiedzili miasto 
partnerskie Gliwic w Anglii –

Doncaster, na zaproszenie 
dyrektora Doncaster College 

Rowland’a  Foote i Pani 
Barbary Brodigan, 

odpowiedzialnej za kontakty 
miedzynarodowe.



W RAMACH PROJEKTU

1. współpraca e-tweening z uczniami Danum School.

Cel: wymiana korespondencji w języku angielskim by doskonalić
znajomość języka angielskiego uczniów w szkole polskiej oraz
popularyzacji kultury regionalnej oraz narodowej

2. współpraca z uczniami The Sixth Form Centre przy Doncaster
College pod hasłem „Culture and national identity”.

Cel: wymiana uczniów oraz praca w grupach nad projektami
dotyczącymi kultury regionalnej i narodowej krajów partnerskich szkół,
tj. Wielkiej Brytanii oraz Polski.

3. kontynuować i wspierać współpracę między ZSO Nr 10 w
Gliwicach, Doncaster College i Danum School.

Cel: podtrzymywać tradycję wymian i współpracy między miastami
bliźniaczymi na poziomie szkół ogólnokształcących.



Wymiana językowa 

 z Francją, Wielką Brytanią,  Belgią

i Niemcami



Wymiana językowa z Danią

 Pałac w Kopenhadze

U podstaw podobnej 
wymiany naszej szkoły 

z Danią, oprócz 
poznania kultury 

i obyczajów, leżało 
doskonalenie czynnej 

znajomości języka 
angielskiego. W latach 
1995-1996 - z liceum 
w Nebego i Roskilole.



Wymiana kulturowo-językowa 
w ramach Programu Socrates 

Comenius

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg


Socrates Comenius

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg


Ulubione miejsce spotkań

Bufet u pana Krzysia



Postaw na nasze mocne strony!

 Wysoki poziom nauczania

 Nauka w profesjonalnych klasopracowniach 

wyposażonym dzięki środkom unijnym

 Projekty europejskie

 Innowacje pedagogiczne



Postaw na nasze mocne strony!

 Przyjazna atmosfera

 Bezpieczeństwo w szkole (wsparte monitoringiem)

 Dobra lokalizacja

 Infrastruktura bez barier



Rekrutacja

Terminy spotkań rekrutacyjnych

28 marca 2011 (poniedziałek)

godz. 16.30 – gimnazjum dwujęzyczne

16 kwietnia 2011 (sobota) 

dzień otwarty – od godz. 9.00

9 maja 2011 (poniedziałek)

godz. 16.30 – gimnazjum dwujęzyczne



Zapraszamy !


