




Termomodernizacja 

  948 826zł 
 

Budowa Kompleksu Sportowego „ORLIK”  

1.259.322,98 zł  
 

Remont sali gimnastycznej  

361 526,89 zł  
 

Remonty i doposażenie   

641 000 zł  
( w tym 81 000 zł pozyskane przy współpracy z RR) 





 

 12 klasopracowni  wyposażonych w tablice 
interaktywne, sala multimedialna (biblioteka)  

 





nowoczesna pracownia komputerowa z dotykowymi ekranami 



 

Zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, 
kompleks sportowy „Orlik) 
 



 

25 osób - co najmniej 1 dodatkowe kwalifikacje 
 

6 ekspertów awansu zawodowego 
 

8 egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i   

maturalnego 

Kadra pedagogiczna gimnazjum 





•Zajęcia artystyczne i techniczne 

•Wybór drugiego obowiązkowego języka  

j.niemiecki                          j.rosyjski 





Programowanie i robotyka, 
laboratorium sprzętowe 



Kółko teatralne 







- Opera Śląska, 

- Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, 

- Teatr Rozrywki w Chorzowie, 

- Teatr Zagłębia w Sosnowcu, 

- Teatr Słowackiego w Krakowie, 

- Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, 

- Filharmonia Śląska w Katowicach, 

- Teatr Korez w Katowicach, 

- wieczory filmowe w okolicznych kinach, a także 

organizacja wieczorów filmowych w szkole 





Wolontariat i akcje charytatywne (Klub Wolontariatu) 

Stała współpraca z parafią w Psarach w organizacji  

Misterium Wielkopostnego , Zaduszek Parafialnych, 

Wieczorów Kolęd 

Wieczory poetycko – muzyczne  

oraz środowiskowe uroczystości  

państwowe i okolicznościowe  

Redakcja  wkładki do gazety samorządowej. 



Młodzieżowa Rada Gminy 

Ambasadorzy Niemożliwego 

Posłowie  

na Sejm Dzieci i Młodzieży 





Siatkówka dziewcząt 
poziom pierwszej trójki na szczeblu rejonowym 

ligi - Gimnazjada 

 
Piłka nożna chłopców  
 wielokrotny mistrz i wicemistrz powiatu 

będzińskiego.  

 
Siatkówka chłopców  
 wicemistrz w zawodach rejonowych.  

 
Koszykówka dziewcząt   
wielokrotny mistrz i wicemistrz powiatu 

będzińskiego.  

 
Piłka nożna dziewcząt  
wicemistrzostwo województwa śląskiego 2015, 

V miejsce w zawodach ogólnopolskich.  

 

Narciarstwo alpejskie  
I miejsce wśród gimnazjów powiatu 

będzińskiego. 

 



UKS dla środowiska 



 Udział w traktacie akcesyjnym w Brukseli 

 Liczne zagraniczne wycieczki oraz obozy młodzieżowe letnie 
i zimowe 

 Wieloletni udział w projektach unijnych 

 (2x) Socrates Comenius 

 Program „Młodzież”  

 Program „Młodzież w działaniu” 

 LLP Comenius  

 Erasmus+  

 Wykorzystywanie platformy eTwinngowej do doskonalenia 

 Udział w  2 projektach organizowanych przez Fundację Europejskich 
Inicjatyw na Śląsku 

 Inne wymiany 

 

 



 

208432E  
( w tym 50 881E zagraniczne 

doskonalenie nauczycieli) 

oraz 210 000 PLN 
 
 

ŁĄCZNIE POZYSKANE FUNDUSZE 







1. Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i 

wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły -2007 

     każdy uczeń gimnazjum uczęszczał na dodatkową piąta godzinę  

matematyki +  chętni uczniowie uczestniczyli w kołach matematycznych 

zajęciach rozwijających oraz  grupach wsparcia i pomocy prowadzonych 

w ramach projektu . 

 

  2. Aktywny w szkole – aktywny w życiu 2008-2011 (Projekt 

współorganizowany był  przez Uniwersytet Śląski i Wszechnicę Śląską przy udziale 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  (80 mln dla 80 szkół) 

-Uczniowie uczestniczyli w kołach zainteresowań i zajęciach WiP, licznych 

konkursach 

 -Odbyły się: Festiwale Nauki, Warsztaty Aktywności Własnej, 

Ponadregionalne Warsztaty Naukowe na Uniwersytecie Śląskim, trzy 

kilkudniowe wycieczki, wakacyjne obozy naukowe.  

-W gimnazjum zostało pełne wyposażenie w pomoce naukowe do 

przedmiotów mat-przyrodniczych i zestaw: rzutnik + tablica multimedialna 

 

 

 



3. Robotyka kluczem do rozwoju młodego człowieka – 

2012 /2013 (34 743zł) 
zajęcia prowadzone przez instruktorów projektu Laboratorium Robotyki dla każdej  

z 3 grup 4-osobowych po 25 godz. warsztatów, podczas których gimnazjaliści 

pracowali z zestawami LEGO Mindstorms NXT 2.0, budując i programując swoje 

roboty (roboty  pozostały na wyposażeniu szkoły) 

  

4. Youngster - 2013 (16000 zł) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 

Polskiej 
360 godz. dodatkowych zaj. z j.angielskiego  dla 59 uczniów 

 

5. Młodzież z przyszłością 2013/2014  2014/2015 (200 000 zł) 
pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, w łącznym wymiarze  ponad 

2000 godzin.  

zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dziennikarsko-redakcyjne 

"od słowa do artykułu", zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z programowania i 

robotyki, Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego, szkolna platforma interaktywnej 

edukacji, liczne wycieczki edukacyjne, pikniki naukowe, zajęcia na UŚ (pomoce 

naukowe do zajęć  o wart. 29 000zł  pozostały na wyposażeniu szkoły) 

 

 



 

 

 

6. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem 

nowoczesnej szkoły. 2014/2015 
Projekt ten jest ogólnopolskim, systemowym, nowatorskim przedsięwzięciem 

MEN, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie nowoczesnego 

modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie 

organizacji życia szkół. 

  

7. Misja przyroda -2015/2016 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 

Wsi Polskiej  

 36 uczniów uczestniczyło  w 5-dniowych bezpłatnych, bardzo interesujących 

zajęciach na terenie  Ojcowskiego Parku Narodowego 

 

8. mPotęga  2016/2017 (8000zł) 
projekt „Gimnazjalne mat-party” -dodatkowe poza programem nauczania zajęcia z 

matematyki dla  30 uczniów, konkursy ( w tym rodzinne), wyjazd do Ogrodu 

Doświadczeń w Krakowie 



 Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla kl.I ( czytanie i pisanie, 
matematyka) 

 Zajęcia rozwijające dla kl.I (j.angielski, przyrodnicze, 
robotyka) 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze dla kl.VII i klas 
gimnazjalnych (matematyka, j.angielski) 

 Zajęcia rozwijające dla klas.VII i klas gimnazjalnych 
(przyrodnicze, matematyka, j.angielski, programowanie i 
robotyka) 

 Zajęcia specjalistyczne (socjoterapia, psychologiczne, 
korekcyjno-kompensacyjne 

 

                    Łącznie: 3402 godz. zajęć  

                           wartość projektu: 293300zł 





Konkursy przedmiotowe 

Konkursy międzynarodowe 

Konkursy ogólnopolskie 

Egzaminy gimnazjalne 

5 laureatów, 15 finalistów 

I miejsce- 5, II miejsce- 2 

finalista- 1, laureat- 3 

wyróżnienie- 33 

nagroda II stopnia- 1, II miejsce- 1 

III miejsce- 3, wyróżnienie- 15 

100% - 37 OSÓB 

90%-99% - 187 OSÓB 

Kadra pedagogiczna 

3 Nagrody MEN II stopnia 
 5  Nagród ŚKO 

26 Nagrody Wójta Gminy Psary 

 1  Medal KEN 



Absolwenci gimnazjum 

Absolwenci gimnazjum to między 
innymi: 

 lekarze,  

stomatolodzy,   

prawnicy,  

zawodowi strażacy,  

piloci, 

 inżynierowie, 

 policjanci,  

nauczyciele,  

Informatycy, artyści…. 


