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Kvalita ponúkaná doma . . .
Gymnázium Gelnica je školou s dlhoročnou históriou a jedinou
strednou školou svojho druhu v Hnileckej doline.
Čo ponúka?
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti:
- osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky,
- štvorročné štúdium s alternatívnou formou štúdia,
ktoré umožňuje vo 4. ročníku:
- voľbu 18-tich hodín podľa záujmu,
- jazykové kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka
v štátnej jazykovej škole
- prípravu na vysokoškolské alebo pomaturitné štúdium,
- úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou
skúškou úrovne A alebo B,
- povinné štúdium dvoch cudzích jazykov
(anglický, nemecký alebo francúzsky),
- rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka, s možnosťou
získania nemeckého jazykového diplomu KMK II, ktorý
umožňuje štúdium na nemeckých vysokých školách,
a ktorý je uznávaný aj na niektorých slovenských vysokých školách,
- tím odborných učiteľov,
- kvalitné štúdium informatiky,
- možnosť využitia Internetu v triedach, kabinetoch
a odborných učebniach,
- možnosť realizácie v športových súťažiach, súťažiach
SOČ, olympiádach, recitačných súťažiach a súťažiach
vo vlastne tvorbe,
- individuálny učebný plán pre integrované deti,
- 15- ročnú spoluprácu formou recipročných výmenných
pobytov s partnerskou školou Kaufmännische Schulen
v Offenburgu, Nemecko,
- dlhoročnú projektovú spoluprácu s Östrabogymnasiet
v Uddevalle, Švédsko,
- priateľské kontakty so školou v Rudniku nad Sanem,
Poľsko,
- literárno-historické exkurzie do Krakova a Osviečimu
v Poľsku a do ďalších miest na Slovensku,
- vzdelávacie exkurzie do Paríža, Londýna, Viedne a iných
miest a krajín EÚ.

Gymnázium Gelnica
V školskom roku 2008/2009 otvára:
- 2 triedy štvorročného štúdia - alternatívny učebný plán
Termín podania prihlášky: 1. apríl 2008
- 1 triedu osemročného štúdia so zameraním
na cudzie jazyky
Termín podania prihlášky: 10. apríl 2008
- detašované pracovisko Štátnej jazykovej školy
(kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka)

Bližšie informácie: www.gymgl.sk

Dňa 15. 2. 2008 vo večerných hodinách sa v priestoroch
Gymnázia v Gelnici začal prvý
ples stredoškolákov. Túto spoločenskú akciu pripravili študenti 3.A a 3.B triedy.
Ples otvorila pani riaditeľka
Mgr. Mária Kötelešová. Po slávnostnom otvorení nasledoval
kultúrny program, v ktorom vystúpili tanečné skupiny Liberty
of the dance, Version style a pieseň Dotkni sa hviezd zaspievali
naše najmenšie speváčky z prímy pod vedením pani prof. Andraškovej. O dodrú náladu sa
postaral DJ Walter. V tombole
bolo veľa zaujímavých cien, ok-

rem iného aj jednotka z dejepisu, náuky o spoločnosti a slovenského jazyka. Prvou cenou
bolo riaditeľské voľno. Po polnoci porota zložená z členov
pedagogického zboru vyhlásila
kráľovnú a kráľa plesu. Stali sa
nimi Deana Horváthová a Ľudovít Rozner z 3.A triedy. Po slávnostnej korunovácii pokračovala plesová zábava.
Výborná nálada, tanec a
smiech boli prejavom úspešnej
a dobre zorganizovanej akcie,
ktorá by sa mohla stať na našej
škole tradíciou.
Mgr. R. Imrichová

V mimoškolskej oblasti ponúka:
- záujmovú činnosť v krúžkoch,
- možnosť realizácie v Žiackej rade,
- prácu v školskom časopise a školskom rozhlase,
- telocvičňu a posilňovňu kedykoľvek ( aj cez víkendy),
- školskú knižnicu (knihy zo svetovej i slovenskej beletrie,
vecná literatúra),
- cudzojazyčnú knižnicu (široký výber beletrie, slovníkov,
gramatík, novín a časopisov v anglickom., nemeckom
a francúzskom jazyku).
V sociálnej oblasti ponúka:
- školu rodinného typu (individuálny prístup, spoluprácu
s pedagogicko-psychologickou poradňou v Košiciach),
- konzultácie s výchovným poradcom a koordinátorom
protidrogových aktivít,
- žiadne alebo minimálne finančné náklady na dopravu
do školy,
- možnosť stravovania v školskej jedálni (výber z dvoch
jedál), možnosť občerstvenia,
- výučbu v modernej prístavbe školy a zrekonštruovanej
starej budove školy.
Bližšie informácie, kritériá prijímania a aktivity školy hľadajte
na Internete: www.gymgl.sk

značkovú elektroniku
za veľmi dobré ceny

Sme tu pre Vás už 13 rokov

