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            GIMNAZJUM  nr 25  z  ODDZIAŁAMI  DWUJĘZYCZNYMI 

                                      im. St. Staszica w Sosnowcu 

nazwa placówki Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

typ placówki gimnazjum 

miejscowość/ województwo Sosnowiec/ woj. śląskie 

Adres Pl. Zillingera 1 

kod pocztowy 41-206 

Telefon 32 291 37 84 

Fax 32 291 16 59 

www www.staszic.edu.pl 

rodzaj szkoły publiczna 

ilość uczniów 143 

ilość oddziałów 5 

średnia liczba uczących się w oddziale 29 

 

 

 Gimnazjum Nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi zostało powołane w roku  2005 roku  

i wraz z IV Liceum Ogólnokształcącym im St. Staszica w Sosnowcu zaczęło funkcjonować 

jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. W styczniu 2013 roku miało miejsce uroczyste 

nadanie Gimnazjum imienia Stanisława Staszica oraz  ufundowanie sztandaru. Gimnazjum 

składało się początkowo z jednej klasy w każdym roczniku, ale od roku szkolnego 2014/15 

za zgodą organu prowadzącego przyjmuje się uczniów do dwóch klas pierwszych.  

Gimnazjaliści - podobnie jak ich starsi koledzy z liceum - noszą obowiązkowy strój - 

granatowy lub czarny mundurek ze złotymi  - w odróżnieniu od białych licealnych - paskami 

na rękawach (jeden w klasie pierwszej, dwa w drugiej i trzy w trzeciej). Okres nauki w 

szkole rozpoczynają uroczystym ślubowaniem na sztandar złożonym w obecności całej 

społeczności. 

 

W Gimnazjum nr 25 zatrudniona jest kadra nauczycielska posiadająca odpowiednie 

przygotowanie metodyczno- dydaktyczne. Nauczyciele podnoszą  systematycznie swoje 

kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe zarówno w ramach WDN,  jak i korzystając z 

bogatej oferty ośrodków szkoleniowych. Zdobywają również kolejne stopnie awansu 

zawodowego. W Gimnazjum nr 25 pracuje obecnie 2 nauczycieli kontraktowych, 8 

mianowanych i 26 dyplomowanych. Spośród nich czterech posiada stopień doktora. 

 

Gimnazjum dysponuje odpowiednią infrastrukturą i bazą dydaktyczną. Są to 

pracownie przedmiotowe (chemiczne i fizyczna), pracownia biologiczna  wyposażona w 

nowoczesne mikroskopy, sala multimedialna oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne i dwie 

sale gimnastyczne. W planach jest stworzenie nowoczesnej pracowni języków obcych. 

 

          Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie z terenu Sosnowca i okolicznych miast, 

którzy zdali zewnętrzny test kompetencji językowych oraz test leksykalno-gramatyczny 

i egzamin ustny z jęz. angielskiego (przygotowane przez nauczycieli naszego gimnazjum).  

Uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z powyższego egzaminu, dzieleni są na klasy 
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zgodnie ze zdobytą ilością punktów, co umożliwia nauczycielom jęz. angielskiego pracę z 

homogennymi pod względem opanowania języka grupami. Są one z reguły na poziomie B1 

wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

          Na początku nauki w gimnazjum wychowawcy i nauczyciele diagnozują potrzeby i 

możliwości uczniów, analizując dokumentację ze szkoły podstawowej (zaświadczenia OKE, 

osiągnięcia uczniów w konkursach, osiągnięcia sportowe) a przede wszystkim ankiety 

wypełniane przez uczniów, w których znajduje się opis ich zainteresowań, pasji oraz planów 

na przyszłość. Pozwala to na rozwijanie szczególnych zdolności i umiejętności uczniów. 

Uczniowie z talentami i uzdolnieniami mogą w szkole zaistnieć poprzez uczestnictwo w 

poniżej opisanych imprezach szkolnych, konkursach rejonowych, zawodach sportowych, a 

także w powstałym w obecnym roku szkolnym chórze szkolnym oraz działającym aktywnie 

kole teatralnym, które przygotowuje przedstawienia z udziałem zarówno gimnazjalistów, jak 

i licealistów. 

Dla uczniów gimnazjum została przygotowana w bieżącym roku szkolnym bogata oferta 

zajęć pozalekcyjnych, która jest zamieszczona na stronie szkoły. Korzystają z niech 

praktycznie wszyscy gimnazjaliści, mając między innymi do wyboru  spotkania rozwijające 

ich pasje oraz przygotowujące do wojewódzkich  konkursów przedmiotowych, Koło 

Młodych Matematyków, kółko biologiczne i chemiczne oraz oferty sportowe. Nasi 

uczniowie uczestniczą często w kołach zainteresowań skierowanych w pierwszym rzędzie do 

licealistów. 

 

Zespoły przedmiotowe  analizują wyniki egzaminu gimnazjalnego, wykorzystując  

dane zamieszczane na stronie OKE Jaworzno. Analizy przeprowadza się  z wykorzystaniem 

różnorodnych metod i wskaźników (analiza ilościowa i jakościowa). Z analizy wyciąga się 

wnioski i formułuje zalecenia, dzięki czemu następuje optymalizacja procesu edukacyjnego. 

Wdrażanie wniosków podlega monitorowaniu i ewaluacji. Podejmowane działania w celu 

podniesienia jakości procesu edukacyjnego dotyczą zarówno sfery dydaktycznej, jak i 

wychowawczo-opiekuńczej. Efektem tych działań są znakomite wyniki egzaminu 

gimnazjalnego osiągane przez naszych uczniów. Analiza wyników EWD plasuje nasze 

gimnazjum w obszarze „szkoła sukcesu”. 

 

   W szkole realizowane są programy profilaktyczne pomagające  uczniom wypracować 

właściwe postawy życiowe (np. Stop cyberprzemocy, Powiedz NIE dopalaczom itp.). 

 

             Ponieważ w Gimnazjum nr 25 utworzone są oddziały dwujęzyczne, kształcenie w 

języku angielskim wprowadzonym na wybranych przedmiotach przynosi wymierne efekty.  

Przekładają się one na sukcesy uczniów w licznych konkursach językowych, a przede 

wszystkim w  wojewódzkim konkursie przedmiotowym z  języka angielskiego (63 laureatów 

i finalistów!). Udział gimnazjalistów we wszystkich  wojewódzkich konkursach 
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przedmiotowych stał się niemal powszechny. W ciągu zaledwie dziesięciu lat zmagań 

konkursowych wśród zwycięzców znalazło się 258 laureatów i finalistów z 11 przedmiotów. 
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RAZEM 

2006/07 - - 1 - - - - - - - - 1 

2007/08 - 6 2 20 1 - 2 1 - 3 - 35 

2008/09 2 1 1 3 1 - 1 1 1 4 - 15 

2009/10 1 3 3 1 - - 4 2 2 4 - 20 

2010/11 2 8 3 8 - 3 1 1 1 3 1 31 

2011/12 1 8 3 10 - 3 12 1 1 4 - 43 

2012/13 4 12 1 11 12 - 8 1 - - 2 51 

2013/14 2 8 2 6 16 - - 3 - - 1 38 

2014/15 3 3 2 4 2 3 2 2 3 - - 24 

RAZEM 15 49 18 63 32 9 30 12 8 18 4 258 

 
TABELA: Wykaz ilości laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

 

Warto zauważyć, że te imponujące osiągnięcia były do niedawna  zasługą uczniów z 

zaledwie trzech klas – po jednej dla każdego rocznika. 

 

Gimnazjaliści klas trzecich  uzyskują  rokrocznie bardzo wysokie średnie egzaminów 

gimnazjalnych. Średnie te zawsze znacznie przekraczają  średnią krajową, co czyni naszą 

szkołę bezkonkurencyjną w Sosnowcu i plasuje ją w ścisłej czołówce w skali województwa i 

kraju. 

 

             Uczniowie Gimnazjum nr 25 biorą z powodzeniem udział w licznych konkursach i 

olimpiadach, jak przykładowo w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów. Olimpiada 

Matematyczna Gimnazjalistów (OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne o wysokim 

poziomie merytorycznym, skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez zmagania 

z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMG zyskują solidne podstawy do udziału 

w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym.   

Bardzo duża ilość gimnazjalistów bierze udział w Międzynarodowym Konkursie 

Matematycznym „Kangur” i osiąga w nim znaczące sukcesy. 

Gimnazjaliści odnoszą również sukcesy w  konkursie organizowanym przez  Pracownię 

Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie „Z Nauką w 

Przyszłość”, noszącym nazwę Przygoda z matematyką. 

Wyjątkowo dobre przygotowanie pozwala uczniom klasy III brać udział w Śląskim 
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Konkursie Matematycznym, przeznaczonym  dla szkół ponadgimnazjalnych.  

Pałac Młodzieży w Katowicach jest również organizatorem konkursu „Młody Chemik”, w 

którym corocznie odnoszą sukcesy nasi gimnazjaliści. 

Dwie trzyosobowe  grupy gimnazjalistów z klasy III zajęły pierwsze miejsca w 

interdyscyplinarnym  konkursie przyrodniczym  Emiliada, organizowanym przez Liceum 

im. Plater w Sosnowcu. 

Dziewięcioro gimnazjalistów zakwalifikowało się  do II etapu Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. 

S. B. Lindego w Poznaniu. 

26 stycznia 2016 roku uczniowie z gimnazjum wzięli udział w prezentacji wyników 

międzynarodowych badań poświęconych mediom lokalnym oraz ich roli w budowaniu 

demokracji i wolności grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Konferencja odbyła się 

w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu,  a prowadzona była w języku polskim i 

angielskim. 

             Nasza szkoła jest również organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych dla 

uczniów szkół gimnazjalnych. Konkursy takie jak Bomba z Matmy, Zillingierki Fizyczne, 

Młody Przyrodnik, Kram z Poezją dają możliwość skonfrontowania wiedzy i umiejętności 

naszych uczniów z rówieśnikami z innych szkół, ucząc zdrowej rywalizacji. 

 

             Uczniowie gimnazjum mają również na swoim koncie sukcesy sportowe. W 

bieżącym roku wygrali zawody o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w narciarstwie 

alpejskim.  Zarówno chłopcy jak i dziewczęta  zajęli III miejsce w Międzyszkolnych  

Zawodach  Pływackich Szkół Gimnazjalnych  - sztafeta 8X50M. W listopadzie reprezentację 

naszego gimnazjum uczestniczyła w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej 

Gimnazjalistów, zajmując III miejsce. Uczniowie klas pierwszych doskonalili swoje 

umiejętności łyżwiarskie, biorąc udział w Mikołajkowej Przygodzie na Lodzie. Pod opieką 

nauczycieli wychowania fizycznego korzystali również z lodowiska na Stadionie Zimowym 

w Sosnowcu. 

 

Aby gimnazjaliści mogli się poczuć pełnoprawnymi obywatelami Europy,  uczestniczą 

w wyjazdach i wymianach naukowych. Taką  możliwość stwarza zaangażowanie szkoły w 

projekty Comenius (obecnie Erasmus+). Rozwijanie umiejętności i kompetencji 

językowych, zwiedzanie innych krajów, bycie gościem i gospodarzem wymian 

młodzieżowych - to tylko niektóre korzyści płynące z realizacji projektów Comeniusa z 

udziałem uczniów Gimnazjum nr 25 (listopad 2012 - Węgry, marzec 2013 - Turcja, luty 

2014 - Estonia, czerwiec 2014 - Dania). 

 

W ostatnich latach nasi gimnazjaliści mieli również dodatkowe zajęcia z języka 

angielskiego prowadzone przez dwóch Amerykanów i Brytyjczyka. Kontakt z rodzimymi 

użytkownikami języka daje uczniom możliwość doskonalenia umiejętności językowych, 
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poznawania kultury krajów anglosaskich oraz wzmacnia ich wiarę w siebie, szczególnie w 

zakresie komunikacji werbalnej. Zajęcia w formie konwersacji  z native speaker’em są 

kontynuowane w bieżącym roku szkolnym we wszystkich klasach gimnazjalnych. Cieszą się 

one dużym powodzeniem wśród uczniów naszego gimnazjum. 

           Realizacji podobnych celów służą wycieczki przedmiotowe krajowe i zagraniczne, 

które gimnazjaliści odbywają w trakcie swojej edukacji w szkole. Poznawanie świata, 

poszerzanie horyzontów, pogłębianie wiedzy i ciągłe doskonalenie kompetencji językowych 

to priorytety, które uwzględniają w swoich planach edukacyjnych i wychowawczych 

nauczyciele kolejnych roczników gimnazjalistów. Wycieczki (w tym jednodniowe wyjazdy 

integracyjne klas I i II gimnazjum), wyjazdy narciarskie, ale także udział uczniów w 

projekcjach Młodzieżowej Akademii Filmowej, spektaklach teatralnych, koncertach 

muzycznych (m.in. w NOSPR), wykładach i spotkaniach naukowych stały się szkolną 

tradycją. W roku szkolnym 2015/16 gimnazjaliści mogą również uczestniczyć w 

”Spotkaniach z Mistrzem”, w ramach których do naszej szkoły zapraszane są znane 

osobowości, m.in. profesorowie medycyny i pisarze. 

 

W roku 2010 po raz pierwszy został zorganizowany gimnazjalny konkurs „The 

English Theatre Day”. Jego uczestnicy prezentują fragmenty znanych angielskojęzycznych 

dzieł literackich w dowolnie wybranej interpretacji. Coraz częściej w historii tego konkursu 

zdarzają się również prezentacje autorskich pomysłów naszej młodzieży gimnazjalnej. 

Okazją do prezentowania  umiejętności językowych oraz znajomości kultury krajów 

anglojęzycznych (i nie tylko) są coroczne Dni Języków Obcych, w znacznej części 

przygotowane i realizowane przez gimnazjalistów. W roku szkolnym 2015/16 Dni Języków 

Obcych zostały przekształcone w Festiwal Języków Obcych, w ramach którego 

gimnazjaliści uczestniczyli m.in. w teście wiedzy o krajach europejskich oraz w lekcjach 

prowadzonych w jęz. angielskim, których scenariusz bazował na przeboju kinowym 

„Gwiezdne Wojny”. 

Oprócz udziału w Festiwalu Języków Obcych uczniowie gimnazjum mogli zaprezentować 

swoje pasje i talenty, biorąc czynny udział w Festiwalu Nauk Humanistycznym 

zainicjowanym w bieżącym roku szkolnym, w Tygodniu Przyjaźni i Tolerancji, w Dniu 

Papieskim, Koncercie Noworocznym, a także w obchodach Dnia Patrona, które miały formę 

przedstawienia teatralnego. Gimnazjaliści współorganizowali również Dzień Świeżaków, 

coroczną imprezę mającą na celu powitanie nowych uczniów w naszej szkole. Dla uczniów 3 

klasy gimnazjum zorganizowany został po raz pierwszy Bal Gimnazjalny. 

Uczniowie gimnazjum aktywnie uczestniczą również w przygotowaniach tradycyjnych 

imprez szkolnych: akademii z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, akademii z okazji 

Święta Edukacji Narodowej oraz Święta Niepodległości. 

 

W październiku bieżącego roku szkolnego klasa trzecia wzięła udział w tygodniowym 

obozie EuroWeek. Program EuroWeek Szkoła Liderów to coroczne obozy szkoleniowe 
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organizowane na terenie Polski dla młodzieży przez Europejskie Forum Młodzieży. Jest on 

skierowany do młodych osób,  chcących pogłębiać swoją wiedzę (także językową), 

zdobywać kompetencje oraz rozwijać umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się 

w życie społeczne i zawodowe, także w wymiarze europejskim. Około 50% zajęć jest 

prowadzonych w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej 

Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii,  Dominikany, Argentyny,  Litwy, Łotwy, 

Indonezji, Finlandii, Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii i Turcji. 

 

Gimnazjaliści z klas pierwszych i drugich, wyłonieni w ramach specjalnych 

eliminacji, wezmą udział w Odysei Umysłu. Jest to przyjazny program edukacyjny 

realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze 

udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją 

sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Odyseja Umysłu to konkurs twórczego 

rozwiązywania problemów. Uczniowie pracują w drużynie siedmioosobowej, rozwiązując 

wybrany  problem długoterminowy i problemy spontaniczne, co wymaga od nich  

kreatywnego myślenia, współdziałania w drużynie i przesuwania granic wyobraźni. 

 

          Uczniowie gimnazjum mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań na zajęciach 

laboratoryjnych, wykładach akademickich (uczestniczą przykładowo w zajęciach w 

Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz w tzw. „Nocy Biologów” na Wydziale 

Biologii i Ochrony Środowiska UŚ). 

 

Uczniowie Gimnazjum nr 25 mają swojego reprezentanta w prezydium  Samorządu 

Uczniowskiego Zespołu Szkół. Wielu spośród nich angażuje się w działalność partii 

startujących w wyborach uczniowskich oraz w przygotowanie debat przedwyborczych, 

zbierając w ten sposób doświadczenia, które wielokrotnie wykorzystają potem w liceum. 

Zaangażowaniu temu sprzyjają więzi kształtujące się pomiędzy gimnazjalistami i 

licealistami między innymi dzięki lekcjom asystenckim prowadzonym przez licealistów, 

wspólnemu przygotowywaniu imprez szkolnych oraz działalności charytatywnej. 

W tym kontekście na podkreślenie zasługuje fakt, że nasi Gimnazjaliści wykazują się 

niestrudzoną aktywnością  w przedsięwzięciach wolontaryjnych. Co roku wolontariusze ze 

wszystkich klas gimnazjalnych biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz 

potrzebujących, dając w ten sposób świadectwo swojej wrażliwości, empatii i otwartości na 

innych. Do tych akcji należą np. „Góra Grosza”, „Jasny Promyk Słońca”, „Szlachetna 

Paczka”, „Na rzecz „braci mniejszych” (Fundacja Przyjaciele dla Zwierząt). Na szczególne 

podkreślenie zasługuje ich udział w międzynarodowym projekcie Citipart zainicjowanym 

przez Urząd Miasta w Sosnowcu. Klasa 2GB uczestniczyła także we wspólnym śpiewaniu 

kolęd w ramach wieczerzy dla ubogich. 

 

Przedstawione powyżej działania różnego typu sprawiają, że zdecydowana większość 



7 

 

absolwentów naszego gimnazjum kontynuuje naukę na IV etapie edukacyjnym w IV Liceum 

Ogólnokształcącym, rozwijając w dalszym ciągu swoje zainteresowania i pasje. Stają się oni 

po 6 latach nauki w ZSO nr 15 studentami prestiżowych uczelni krajowych i zagranicznych, 

m.in. Oxfordu. 


