Szkoła zajmuje szczególne miejsce w życiu każdego człowieka. Jest nie tylko wielką
przygodą intelektualną, ale także możliwością kontaktów z drugim człowiekiem, spotkania
z kulturą narodu i regionu, w którym wyrósł i z którym się utożsamia. W szkole młody człowiek
poznaje smak sukcesu i porażki, przygotowując się do dorosłego i odpowiedzialnego życia.
Trochę historii:
Gimnazjum to szkoła, która powstała w 1999 r. na bazie lokalowej i kadrze pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim. Jej twórcą, jedynym i pierwszym dyrektorem jest
mgr Alicja Kownacka, która włożyła wiele pracy i wysiłku, aby gryfowskie gimnazjum stało się
jednym z najlepszych w regionie.
Zmiany po reformie edukacji:
Dziś po 18-stu latach zdobywania nowego doświadczenia w pracy z Gimnazjalistami
powracamy do dawnego systemu edukacji, który wielu z nas bardzo dobrze pamięta. Obecnie
przeprowadzana reforma oświaty przywraca pamiętne ośmioklasowe szkoły podstawowe.
Z dniem 1. września 2018 r., na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 28 marca 2017 roku,
odradza się Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śl., a zarazem zgodnie z reformą oświaty
wygaszane zostaje gimnazjum. Jesteśmy dumni z tego, iż możemy budować nowoczesną szkołę,
doskonale przygotowaną dla młodszych i starszych uczniów naszego miasta i okolic.
Planujemy:
W tym roku szkolnym zaplanowane jest powstanie bazy lokalowej dla dwóch pierwszych klas
nauczania wczesnoszkolnego. Jeden z budynków zostanie przeznaczony tylko dla klas I-III
szkoły podstawowej. Będzie to budynek przy ulicy Kolejowej, tzw. „zielony”. Powstaną w
nim specjalnie przygotowane sale lekcyjne dla maluchów, które wyposażone zostaną w
odpowiednie ławki i krzesełka, szafy i szafki dla ich potrzeb. Sprzęt ten został już
zamówiony, a dostawa nastąpi w lutym. Uczniowie będą mogli korzystać ze świeżo
wyremontowanych toalet.
Odpoczynek od nauki umili najmłodszym czas spędzony w specjalnym rekreacyjnym
saloniku zaplanowanym na parterze budynku.
Zaplanowano również otwarcie świetlicy, w której dzieci będą mogły bezpiecznie, ale nie
bezczynnie poczekać na rodziców, którzy będą indywidualnie odbierali swoje pociechy
Najmłodsi będą mieli swoją salę gimnastyczną, co jednak nie znaczy, że nie będą mogli oni
korzystać z dużej sali gimnastycznej i „Orlika”.
W planach mamy również otwarcie kawiarenki.
W tym wszystkim pomyśleliśmy również o rodzicach, którym zależy na bezpieczeństwie
i wygodzie ich dzieci, ale także swobodnym dojeździe do szkoły. W związku z tym
przygotujemy dla rodziców dowożących dzieci do szkoły odrębne, bezkolizyjne wejście od
strony ul. Lipowej (od strony siłowni – dawny budynek EKO).
Do edukacji pozostałych klas także jesteśmy bardzo dodrze przygotowani. Mamy wszystko,
aby zapewnić uczniom profesjonalną naukę i bezpieczeństwo.

Szczegóły wkrótce!
Inwestycja w wiedzę dziecka jest najlepszą inwestycją, dlatego pragniemy w jak najlepszym
stopniu przygotować „podłoże” do tej pracy. Chcemy sprawić, aby ponad stuletnia szkoła mogła się
rozwijać, unowocześniać i kształcić nasze pokolenie w jak najlepszych warunkach.

Zapraszamy !!!

