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Drogi Uczniu i Rodzicu


indywidualizujemy pracę uwzględniając

Baza szkoły:


możliwości i chęci,


polonistyczne, matematyczne,

pragniemy, aby każdy nasz uczeń odnosił

historyczne, biologiczna, informatyczna,

sukcesy,

w naszej szkole:




nie odczuwał strachu.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy
nabór do następujących klas:

z nowoczesną i przytulną biblioteką
z czytelnią,


gabinet medyczny,



stołówka i sklepik szkolny,



nowoczesne sale lekcyjne,



nowoczesne obiekty sportowe:
sala lustrzana do nauki tańca, siłownia.

dbamy o przyjazną i życzliwą atmosferę,
ucznia,
uczymy pracy w grupie, opracowując
ciekawe projekty i zadania,
motywujemy do działania i twórczej
pracy, wykorzystując nowoczesne
technologie w europejskiej współpracy
szkół,



dobrze się z nami czuł ,

i oferujemy bogaty program zajęć

sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi





Centrum Informacyjno – Multimedialne

boiska wielofunkcyjne, sala gimnastyczna,

i zainteresowania młodych ludzi,



znajdował przyjaciół,

geograficzna, chemiczna, fizyczna,

zapewniamy bardzo dobre warunki nauki
pozalekcyjnych, rozwijających pasje





dobrze wyposażone pracownie:

wykwalifikowana i przyjazna kadra
zapewnia wysoki poziom nauczania
i wychowania.

Zajęcia sportowe prowadzą profesjonalni
trenerzy i instruktorzy.

Samorząd Uczniowski organizuje imprezy

Jesteśmy szkołą bezpieczną (wolną od

szkolne: Dzień Wiosny, dyskoteki, Walentynki,

nałogów, przemocy) stawiającą na pierwszym

Andrzejki, kiermasze, kawiarenki.

planie ucznia, jego rozwój i potrzeby.

Uczniowie wspierają Warszawskie Hospicjum

W ramach doradztwa zawodowego organizujemy

Dziecięce i Dom Małego Dziecka.

np. warsztaty wspierające uczniów w wyborze

Sale lekcyjne wyposażone są w tablice
multimedialne, projektory, komputery
z dostępem do Internetu i Wi-Fi,
w sali kinowo-teatralnej odbywają się ciekawe
spotkania i przedstawienia teatralne.

dalszej drogi kształcenia, promocję kierunków
kształcenia zawodowego.
Nasza Szkoła szczyci się certyfikatami:
SZKOŁY WOLNEJ OD DOPALACZY, „WARS I
SAWA”, certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy,
realizujemy projekty Khan Academy matematyka
online, międzynarodowe „Górski w Europie – etap
II” „Mobilność kadry edukacji szkolnej” „Górski
w Europie – etap I” „Wyrażenia z dwoma
niewiadomymi – Górski i Diego” wymiana uczniów
Hiszpania, Grecja, Portugalia, Włochy- Erasmus+
Jeśli chcesz dołączyć do nas,

W szkole pracują specjaliści: pedagog, psycholog,

bez wahania zrób to teraz.

logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca

W naszej szkole atmosfera

zawodowy. Nasi nauczyciele mają doświadczenie
w nauczaniu dzieci o różnych potrzebach.

naukę i zabawę wspiera.
PRZYCHODŹ DO NAS NA TOŁSTOJA!

Bieżące informacje z życia szkoły znajdują się
na naszej stronie internetowej www.gorski.edu.pl
oraz w serwisie FACEBOOK!
Tel. 22 835 95 58
e-mail: sekretariat@gorski.edu.pl

