Wyniki ubiegłorocznego egzaminu
gimnazjalnego/ 2015
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Szczegółowe wyniki, także z lat poprzednich,
można obejrzeć na naszej stronie internetowej
www.brzozowa.pl w zakładce „wyniki
egzaminów".
O ponadprzeciętnej efektywności nauczania w
naszym gimnazjum świadczą także wskaźniki
Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), które
rokrocznie pokazują Gimnazjum Społeczne
MTE jako szkołę sukcesu.
To znaczy, że dobrze wykorzystujemy
potencjał i uzdolnienia przyjętych uczniów,
a w toku 3-letniej edukacji rozwijamy
i pomnażamy ich możliwości.
Wielu naszych uczniów to finaliści i laureaci
różnych konkursów i zawodów.
W raporcie „Rzeczpospolitej”:
„Tu się uczeń nie zmarnuje” znaleźliśmy się
w gronie 15 najlepiej kształcących gimnazjów
w Polsce.

Fakty i liczby
Data powstania: 1.09.1999
Liczba uczniów: 163
Liczba klas: 9
Liczba nauczycieli: 30
Liczba absolwentów: 494
Organ prowadzący: Milanowskie
Towarzystwo Edukacyjne
Nasi nauczyciele lubią swój zawód,
siebie nawzajem i uczniów.
Współpracują ze sobą na co dzień
przy realizacji różnych przedsięwzięć
dydaktycznych.
Nasi uczniowie systematycznie
w czasie 3-letniego okresu nauki
przygotowują się do egzaminu
gimnazjalnego. Biorą udział
w zawodach sportowych, konkursach,
warsztatach i projektach.
Pracują społecznie jako wolontariusze.
Nasi rodzice chętnie
współpracują ze szkołą, uczestniczą
w jej życiu i podejmują wiele inicjatyw
na rzecz naszego gimnazjum.
Nasi absolwenci kontynuują naukę
w wybranych przez siebie liceach, zdają
międzynarodową maturę, studiują na
zagranicznych uczelniach, chętnie
dzielą się doświadczeniami z naszymi
obecnymi uczniami, odbywają u nas
studenckie praktyki.
Nasze zajęcia i te obowiązkowe, i te
dodatkowe, pozwalają odkryć uczniom
swoje talenty i uzdolnienia.

Gimnazjum Społeczne
Milanowskiego Towarzystwa
Edukacyjnego
05-822 Milanówek
ul. Brzozowa 1
tel./fax: 758 – 34 – 02
tel: 724 – 83 - 47
www. brzozowa.pl
e-mail: sekretariat@brzozowa.pl
SZKOŁA LUBIANA PRZEZ UCZNIÓW,
RODZICÓW I NAUCZYCIELI
BEZPIECZNE, PRZYJAZNE, DOBRZE
ZORGANIZOWANE MIEJSCE NAUKI
ZE ŚWIETNYMI NAUCZYCIELAMI
Z WŁASNĄ NOWOCZESNĄ BAZĄ
DYDAKTYCZNĄ I SPORTOWĄ
SPOTKANIE INFORMACYJNE:
24 LUTEGO 2016 godz. 18.00
DNI OTWARTE:
19 MARCA 2016 godz. 10.00 – 13.00
23 KWIETNIA 2016 godz. 10.00 – 13.00
EGZAMIN PISEMNY:
7 MAJA 2016 godz. 9.00

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE:
17-19 MAJA 2016 od godz. 14.30

Ramowy plan nauczania
(liczba godzin w cyklu kształcenia)
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MEN

16*

14

12

8

Język
niem./franc./hiszp./

9

6

Historia

6

6

WOS

2

2

Geografia

6

4

Biologia

6

4

Przedmiot
Język polski (w tym
filozofia i historia
sztuki)
Język angielski

Matematyka

16

12

Fizyka

6

4

Chemia

6

4

Informatyka

6

2

Plastyka

1

1

Muzyka

1

1

Zajęcia artystyczne

2

2

Zajęcia techniczne

2

2

Godzina
wychowawcza

3

3

12

12

1,5

1

Wychowanie
fizyczne
Przygotowanie do
życia w rodzinie/
preorientacja
zawodowa
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Religia/etyka

Nasza szkoła:
daje solidne podstawy wiedzy i bardzo
dobrze przygotowuje do egzaminu
gimnazjalnego
rzetelnie ocenia i pomaga w rozwijaniu
zdolności samooceny
jest miejscem dialogu między uczniami,
rodzicami i nauczycielami
uczy odpowiedzialności, tolerancji
i otwartości na świat oraz na innych
ludzi
stosuje w działaniu demokratyczne
procedury, kształtuje postawy
solidarności i koleżeństwa
zachęca do rozwijania swoich uzdolnień
i zainteresowań
doradza uczniom i wspiera ich w
wyborze dalszych kierunków edukacji
szanuje prawa ucznia i uczy
poszanowania obowiązków.

Uczeń się sam rządzi
Uczniowie w naszej szkole mają wpływ na to,
co się w niej dzieje. Ich interesy reprezentuje
Samorząd Uczniowski. Ma on swoich
przedstawicieli w Radzie Szkoły. Co roku
wybory do Samorządu poprzedza autentyczna
kampania wyborcza i debata prezentująca
programy kandydatów.
To praktyczna nauka demokracji i satysfakcja
z robienia czegoś dla innych.

1 (w tym
kurs
pierwszej
pomocy)

1

3

6

*Przykładowy zapis 16 h języka polskiego oznacza:
5 h tygodniowo w kl. I +5 h w kl. II +6 h w kl. III

Trudny wiek z nami łatwiejszy
W naszej szkole dostrzegamy różnorodność
problemów związanych z niełatwym dla
nastolatka okresem dojrzewania.
Chcemy i potrafimy o nich rozmawiać.
Szkolny psycholog ma stały kontakt z
wychowawcami, uczniami
i rodzicami.

Życie szkoły
codzienne i odświętne
•

Imprezy cykliczne:
Dzień Tolerancji, Dzień Liczby Pi,
Dzień Języków Obcych, Dzień Języka
Polskiego, Dzień Hiszpański, Święto
Frankofonii, Projektwoche, Maraton
Teatralny, prezentacje projektów
edukacyjnych, debata samorządowa,
Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż,
Zimowa Spartakiada Szkół
Niepublicznych, wycieczki i zielone
szkoły, wyjazd integracyjny dla klas I,
organizowane przez Samorząd
Uczniowski nocki filmowe i dyskoteki.

•

W ciągu całego roku:
ciekawe lekcje i zajęcia dodatkowe,
zawody sportowe, projekty
interdyscyplinarne, spotkania z
filharmonią, wyjazdy do teatru (w tym
na przedstawienia w językach obcych),
warsztaty językowe, koła
zainteresowań (dziennikarskie,
chemiczne, matematyczne,
informatyczne, biologiczne, fizyczne,
filozoficzne, teatralne), zajęcia
przygotowujące do certyfikatów
językowych, klub filmowy, klub gier.

Jak zostać uczniem naszego
gimnazjum?
Trzeba zdać egzamin pisemny z języka
polskiego i matematyki, który obejmuje
wiedzę zdobytą w klasach IV-VI szkoły
podstawowej.
Następnym etapem jest rozmowa
kwalifikacyjna. Nie sprawdzamy podczas
niej wiedzy. Chcemy poznać kandydata i
chcemy, by on mógł poznać nas!

