Zawiercie, 10.05.2012
Drodzy Rodzice Szóstoklasistów!
Piszę ten list, ponieważ nadszedł trudny czas wyboru przyszłej szkoły przez Wasze
dzieci. Chciałabym podzielić się swoimi refleksjami związanymi z trzyletnią edukacją mojej
córki w Gimnazjum nr 1 w Zawierciu.
To gimnazjum to szkoła, która nie tylko wspaniale uczy, ale pomaga rozwijać
różnorodne pasje i zainteresowania dzieci. Uczy samodzielnego myślenia oraz radzenia sobie
w świecie. Nauczyciele pracujący w tej szkole potrafią zainteresować uczniów nie tylko
nauczanym przedmiotem, ale również zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań pod ich
okiem. Robią to między innymi poprzez realizowanie różnych projektów (eTwinning,
Comenius). Każdy w tej szkole może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Na pewno nikt nie
będzie się w tej szkole nudził. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że w tej szkole tyle się
dzieje. Moja córka często, prawie codziennie, opowiada mi o ciekawych wydarzeniach, które
się odbyły. Odwiedzam również stronę gimnazjum, na której mogę poczytać o prowadzonych
projektach, odnoszonych sukcesach i wielu atrakcjach tej szkoły.
Jednym z miejsc, których nie zapomnę z tego gimnazjum, jest biblioteka. Znałam ją
dobrze z opowieści córki. Poza wypożyczeniem książek dzieje się tam ogromnie wiele rzeczy
m. in kawiarenki literackie, lekcje składania origami, gry logiczne, sesje fotograficzne oraz
wiele spontanicznych wydarzeń aranżowanych przez uczniów. Bibliotekę odwiedziłam
podczas nocy w szkole, w której po raz pierwszy uczestniczyli rodzice.
Z opowieści córki i własnych doświadczeń wiem, że nauczyciele są bardzo przyjaźnie
nastawieni do uczniów. Są otwarci i gotowi do pomocy.
Gimnazjum nr 1 co roku kończy bardzo zdolna, uspołeczniona młodzież, wśród której
jest wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, jak i utalentowanych
sportowców, ale przede wszystkim jest to młodzież dobrze przygotowana do dalszego etapu
życia. Córka ubolewa, że w tym roku musi opuścić progi tej szkoły. To miejsce pozostawi po
sobie wiele wspomnień.
Jeżeli mogę Wam pomóc w wyborze szkoły dla dziecka, to warto wybrać szkołę, która
niekoniecznie jest najbliżej miejsca zamieszkania, ale taką, która pomoże mu w pełni
zrealizować się i przygotować do samodzielnego podejmowania ważnych decyzji w życiu.
Uważam, że moja córka, uczęszczając przez trzy lata do tej szkoły, tego się nauczyła.
Emilia Serwicka

