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WYBIERZ NAS!
Wiosna to okres podejmowania trudnych decyzji. Zbliża się koniec klasy szóstej i trzeba
wybrać odpowiednie gimnazjum dla siebie. Ale jak to zrobić? Jak podjąć słuszną decyzję?
Czym się kierować? Jak w gąszczu informacji znaleźć tę najlepszą dla siebie szkołę?
Poniżej znajdziesz nasze rady i sugestie. 

1.  Ze spokojem i rozważnie   
To jedna z ważniejszych decyzji w Twoim życiu. Wybieraj starannie szkołę, gdyż w ten
sposób właściwie inwestujesz w swoją przyszłość. Nie kieruj się modą, ale własnymi
potrzebami. Na pewno znajdziesz coś dla siebie w ofercie Gimnazjum nr1.

2.  W czym wybrać?  
Wybierając naukę w naszej szkole:

W klasie z rozszerzonym programem z matematyki, fizyki, informatyki
Zyskasz:
·  dodatkowe przedmioty matematyka z informatyką, fizyka z informatyką
· dobre przygotowanie do nauki w szkole średniej w klasach matematycznych,
informatycznych, politechnicznych, ekonomicznych, logistycznych i geodezyjnych

W klasie z grupą dziennikarską
·  Zyskasz:
·  wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dziennikarstwa i mediów
·  rzetelne przygotowanie do nauki w klasach humanistycznych, medialnych,
lingwistycznych

W klasie integracyjnej
Zyskasz:
·  wiedzę ogólną, dodatkowe zajęcia korekcyjne, nauczysz się empatii i tolerancji
·  gruntowne  przygotowanie do nauki w wybranej szkole średniej na przykład o charakterze
socjalnym lub pedagogicznym

 W klasie z rozszerzonymi zajęciami z języka angielskiego
Zyskasz:
·  dodatkowe godziny intensywnej nauki j. angielskiego
·  odpowiednie przygotowanie do nauki w klasach o profilach lingwistycznych

W klasie z grupą pływacką
Zyskasz:
·  dodatkowe zajęcia rozwijające predyspozycje sportowe i treningi do zawodów sportowych
·  przygotowanie do nauki w szkole średniej w klasach sportowych, mundurowych,
turystycznych
·  rozwiniesz swoje umiejętności w sekcji pływackiej

W klasie z sekcją lekkoatletyczną
Zyskasz:
·  treningi z wykorzystaniem bardzo dobrej bazy sportowej
·  treningi z trenerem klubu piłkarskiego „Wisła” Puławy
·  przygotowanie do nauki w szkole średniej w klasach sportowych, mundurowych,
turystycznych

Zajęcia rękodzieła artystycznego

Zajęcia dziennikarskie

Ślubowanie klas pierwszych
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W klasie z sekcją piłki nożnej dziewcząt
Zyskasz:
·  treningi z trenerem klubu piłkarskiego „Sybilla” Puławy
·  treningi z wykorzystaniem bardzo dobrej bazy sportowej
·  przygotowanie do nauki w szkole średniej w klasach sportowych, mundurowych, turystycznych

W klasie ogólnej
Zyskasz:
·  wiedzę ogólną
·  przygotowanie do późniejszego wyboru swojej drogi edukacyjnej

3.  A co po lekcjach?
·  KOŁO RĘKODZIEŁA  ARTYSTYCZNEGO
·  WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
·  SZKOLNY KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ
·  BLOK ZAJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH I FILMOWYCH
·  GIMNAZJALNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
·  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLYMPIC”
·  LIGA PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

Pracujemy w klubach pomocy pozalekcyjnej, pomagając uczniom zdolnym i mającym trudności 
w nauce, przygotowując do konkursów i egzaminów.

4.  Co ciekawego?
Warto zwrócić uwagę, co ciekawego  dzieje się w szkole. Aktywność  naszych uczniów jest widoczna
w wielu akcjach, pożytecznych działaniach na rzecz środowiska lokalnego i projektach, które służą
kształtowaniu pozytywnych cech charakteru i wychowaniu młodego człowieka. Są to: akcje
charytatywne ("Pomóż dzieciom przetrwać zimę", przygotowanie paczek dla dzieci z Domu Dziecka,
"Woda dla Sudanu" – fundacja Ochojskiej) i ekologiczne (Fundusze za puste tusze", zbiórka
makulatury), spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku. Uczniowie, w ramach wolontariatu
brali udział w akcji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", współpracowali z hospicjum. Uczestniczymy
w programie „Bezpieczna szkoła”, „W-f z klasą”, „Szkoła dialogu”, „Włącz się. Młodzi 
i media”. Jesteśmy autorami projektu "Szkoła z pasją poznaje ludzi z pasją". Podjęliśmy szereg działań
w ramach programu Erasmus+.

5  Zintegruj się
Integracja szkolna to włączanie niepełnosprawnych dzieci do nauki w ogólnodostępnych szkołach 
i placówkach kształcenia masowego wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami.W integracji szkolnej
najważniejszym jest postrzeganie ucznia jako niepowtarzalnej jednostki, respektowanie różnic
indywidualnych i tempa rozwoju, wynikających z odmienności każdego dziecka, poszanowanie jego
indywidualności, potrzeb rozwojowych, zdolności, zainteresowań i osobistych doświadczeń.

6.  Mniej znaczy przytulniej i bezpieczniej
Liczba uczniów w klasie to bardzo ważne kryterium. Ścisk nie sprzyja nauce i bezpieczeństwu. 
W mniejszej klasie nauczycielowi łatwiej o indywidualne podejście do ucznia i przytulną, domową
atmosferę. W naszym gimnazjum żaden uczeń nie jest anonimowy. Dzięki temu możemy szybko
reagować na wszelkie zdarzenia w szkole. Każdego ucznia znamy i traktujemy indywidualnie. Rodzice
mogą mieć pewność, że uczeń w każdej chwili znajduje się pod dobra opieką.

7.  Po pierwsze, bezpieczeństwo!
W wieku gimnazjalnym bezpieczeństwo jest bardzo ważnym kryterium. Jak je sprawdzić? Warto
zajrzeć na stronę http://www.pg1.pulawy.pl/ i zapoznać się ze wszystkimi procedurami dotyczącymi
bezpieczeństwa dziecka. W trosce o bezpieczeństwo uczniów wprowadziliśmy bezwzględny zakaz
wychodzenia poza szkołę uczniów. W trakcie zajęć mają oni znajdować się pod opieką  nauczycieli.
Pamiętajmy, że w mniejszych szkołach łatwiej o utrzymanie dyscypliny i przestrzeganie zasad
obowiązujących wszystkich. Uczeń nie ginie w tłoku.

Zawody sportowe

Warsztaty fizyczne

http://www.pg1.pulawy.pl/
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GRUPA DZIENNIKARSKA
Lubisz pracę z ludźmi? Imponują Ci znani dziennikarze? Marzy ci się własny
program w telewizji lub interesuje cię dziennikarstwo obywatelskie?
Wybierz klasę z grupą dziennikarską w Publicznym Gimnazjum nr 1.
Jeśli chciałbyś swoją przyszłość związać z mediami, znajdziesz tu idealne
miejsce dla siebie. Kogo szukamy? Jesteś niepokorny, nie umiesz milczeć,
kiedy się z czymś głęboko nie zgadzasz, ale za to umiesz merytorycznie
bronić swoich poglądów? Dobrze trafiłeś. Tu poszerzysz swoje horyzonty. 
Z nami będziesz miał wiele okazji do opisania zagadnień, które Cię ciekawią i
nurtują. Efektem pracy naszych szkolnych dziennikarzy jest wielokrotnie
nagradzana na konkursach gazetka „Moje Gimnazjum”.Ucząc się wg
rozszerzonego programu będziesz miał szansę zdobyć podstawy
warsztatowe. Jednak Klasa dziennikarska to nie tylko podstawy
dziennikarstwa, ale także elementarna wiedza o reklamie, public relations,
etyce dziennikarskiej. Zapoznasz się z podstawowymi zasadami składu
gazet i pisania różnych gatunków dziennikarskich. Pracujemy na
m ak ietac h Kuriera Lubelskiego. Uczestniczymy w różnorodnych
warsztatach dziennikarskich. Obecnie zajęcia warsztatowe w naszej
szkole prowadzi dziennikarz Radia Lublin Wojciech Pokora. Działalność
grupy została objęta patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Po ukończeniu klasy będziesz mógł kontynuować naukę w klasach 
humanistycznych, medialnych, lingwistycznych.
Umożliwią Ci to kształcone umiejętności:
· pogłębianie umiejętności analizy dzieł kultury
· pogłębianie umiejętności redagowania tekstów literackich i użytkowych
· kształcenie krytycznej postawy wobec oferty mass mediów
· pogłębianie umiejętności posługiwania się specjalistycznymi programami
komputerowymi
Serdecznie zapraszamy Cię do obejrzenia naszych gazetek na stronie
internetowej szkoły http://press.juniormedia.pl/moje-gimnazjum/

GRUPA SPORTOWA
Każdy sport niesie ze sobą pozytywne efekty dla ludzkiego organizmu,
dlatego postanowiliśmy utworzyć grupy o profilu lekkoatletyczym, 
pływackim i piłki nożnej dziewcząt. Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki
do nauki i realizacji sportowych zainteresowań uczniów (hala sportowa, sala
do ćwiczeń siłowych, salka fitness, boisko z bieżnią o nawierzchni
syntetycznej oraz bardzo dobre wyposażenie w sprzęt sportowy). Zajęcia 
z uczniami grup sportowych będą prowadzili doświadczeni nauczyciele 
i trenerzy, którzy współpracują  z K S ,,Trójka" Puławy, ,,Wisła” Puławy,
oraz „Sybilla” Puławy.
Propozycja rozpoczęcia nauki w naszej szkole skierowana jest do
młodzieży uzdolnionej sportowo, która pragnie rozwijać swoje zdolności.
Zadaniem nauczycieli w takich klasach jest stworzenie optymalnych
warunków do uprawiania sportu. Uczniowie łączą zajęcia dydaktyczne ze
zwiększoną ilością treningów sportowych. Chcesz rozwijać swoje
predyspozycje sportowe? Chcesz zadbać o swój rozwój fizyczny? Przyjdź
do naszej szkoły!

8. Blisko może znaczyć lepiej 
Lepiej, żeby gimnazjum było bliżej domu. W tym wieku dziecko powinno
mieć częsty i w miarę szybki kontakt z domem i rodzicami. Poza tym na
zadania domowe gimnazjalista musi poświęcić codziennie jedną, dwie
godziny, a w natłoku zajęć pozaszkolnych coraz trudniej znaleźć ten czas
(szkoda więc tracić go jeszcze na dojazdy). Dłuższa droga do szkoły to też
więcej zmartwień o to, czy dziecko jest bezpieczne, czy dotarło szczęśliwie
do celu.

9.  Do gimnazjum marsz   
To absolutny obowiązek! Odwiedź szkołę, nawet kilka razy. Wybierając
gimnazjum w ciemno, popełniasz "grzech główny". Wejdź i obejrzyj
korytarze. Odwiedź  szkołę w trakcie dnia otwartego, podczas którego
będziesz mógł zobaczyć, czego nauczysz się w naszej szkole, zobaczysz,
jaka panuje w niej atmosfera. To ważne, bo szkoła to nie tylko książki…

10.  Co warto jeszcze wiedzieć o szkole?
Ø  pracujemy w dobrze wyposażonych pracowniach multimedialnych
Ø  pracujemy w bibliotece szkolnej i czytelnigwarantującej dostęp do
bogatego księgozbioru, multimediów i Internetu
Ø  pracujemy na basenie, w sali gimnastycznej, salce fitness i na siłowni z
profesjonalnym wyposażeniem
Ø  pracujemy w chórze szkolnym, który występuje na festiwalach i
konkursach
Ø  pracujemy na zajęciach artystycznych, na których uczymy się tańca
ludowego, towarzyskiego, współczesnego, klasycznego
Ø  pracujemy w Samorządzie Uczniowskim rozwijając postawy
prospołeczne
Ø  pracujemy w redakcji gazetki szkolnej „Moje Gimnazjum”
Ø  pracujemy wspólnie z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania
ucznia
Oferujemy opiekę zdrowotną stomatologa i pielęgniarki szkolnej każdego
dnia, opiekę pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego, pełnowartościowe
obiady w stołówce szkolnej.

Na basenie

http://press.juniormedia.pl/moje-gimnazjum/
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KLASA JĘZYKOWA 
O tym, jak ważna w obecnych czasach jest znajomość języków obcych, nie
trzeba nikogo przekonywać. Coraz częściej młodzież wyjeżdża za granicę 
i ma możliwość wykorzystania swoich umiejętności w praktyce. W III klasie
gimnazjum uczniowie zdają egzamin gimnazjalny, którego trzecia część
sprawdza znajomość języka nowożytnego. Wysoki wynik z egzaminu
pozwala wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną. Wychodząc naprzeciw
wyzwaniom współczesnego świata, nauczyciele naszego gimnazjum
przygotowali autorski program nauczania języka angielskiego w zakresie
rozszerzonym.
Zapraszamy uczniów o predyspozycjach językowych, szczególnie
zainteresowanych nauką języka angielskiego oraz pragnących opanować
ten język w stopniu rozszerzonym.Głównym celem kształcenia jest
przygotowanie uczniów do skutecznego porozumiewania się językiem
angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego. 
. Intensywna nauka języka ułatwia im przygotowanie się do konkursów
przedmiotowych oraz egzaminu kompetencji z języka angielskiego.
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w międzynarodowym programie
Erasmus+.
Klasa o profilu językowym w naszej szkole to ogromna szansa dla młodych
ludzi. To rewelacyjna zabawa pod okiem profesjonalnych nauczycieli, którzy
uczą kreatywnego wzbogacania języka obcego poprzez doświadczenie i
konstruktywne spojrzenie na świat. „Bez znajomości języków obcych
człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu". Pamiętając 
o słowach Antoniego Czechowa, chcemy, by nasi uczniowie mieli go
zawsze przy sobie.

KLASA MATEMATYKA-FIZYKA
-INFORMATYKA

Oferta, jaką przedstawia Publiczne Gimnazjum nr 1 uczniom klas szóstych
to miedzy innymi klasaz rozszerzonym programem z matematyki, fizyki,
informatyki. Czy interesuje Cię fascynujący świat matematyki? Czy lubisz
logiczne łamigłówki i trudne zagadki liczbowe? A może fascynuje Cię
tajemniczy świat fizyki? Jeśli pragniesz pogłębiać swoją wiedzę w zakresie
nauk ścisłych, ta klasa jest właśnie dla Ciebie!
Jest to klasa, która została przygotowana z myślą o uczniach chcących
czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność
logicznego myślenia.  Oferta edukacyjna zajęć pozwoli im wykorzystywać
dostępne programy komputerowe do nauki matematyki, fizyki,
rozwiązywania zadań z zakresu logiki oraz geometrii (algorytmy), oraz
umiejętnie korzystać z zasobów internetowych do tworzenia własnych
opracowań i prezentacji.
W klasie tej oprócz przedmiotów podstawowych uczniowie realizują zajęcia
dodatkowe. Są to matematyka z informatyką i fizyka z informatyką. Oba
przedmioty realizowane są według programów autorskich, w których
nauczyciele kładą nacisk na wykorzystanie programów komputerowych
w nauce przedmiotów ścisłych. Każdy gimnazjalista wykonuje
doświadczenia, które rejestruje i opracowuje przy pomocy komputera. Dzięki
temu może sam ocenić, jak wielką rolę odgrywają w pracach badawczych
komputery, pozwalając szybko i sprawnie przeprowadzić nawet bardzo
skomplikowane obliczenia. Niewątpliwym atutem zajęć lekcyjnych jest
wykorzystanie gier multimedialnych do każdego działu matematyki. 
Po ukończeniu nauki uczniowie będą mogli łatwiej i bardziej świadomie
wybrać kierunek dalszego kształcenia. Zyskają dobre przygotowanie 
do nauki w szkole średniej w klasach matematycznych, informatycznych,
politechnicznych, ekonomicznych.

KLASA OGÓLNA
Drogi Szóstoklasisto, nie możesz zdecydować się, jaką klasę wybrać?
Wybierz klasę ogólną w Publicznym Gimnazjum nr 1. Klasa o profilu
ogólnym przypadnie do gustu tym, którzy lubią każdy przedmiot i nie mają
sprecyzowanych zainteresowań. Uczniowie mają możliwość rzetelnego
przygotowania z wszystkich przedmiotów. Otworzy ona wiele możliwości
poznawczych i poszerzy horyzonty myślowe, pomoże Ci w określeniu
dalszej drogi kształcenia. W ramach zajęć pozalekcyjnych możesz rozwijać
swoje zainteresowania. Być może z czasem odkryjesz w sobie uśpione
pasje. 
Pracujemy w klubach pomocy pozalekcyjnej, wspierając uczniów zdolnych
i mających trudności w nauce, przygotowując do konkursów i egzaminów,
a nauczyciele w naszej szkole pomagają odrabiać lekcje na dodatkowych
zajęciach.
Jeśli zatem interesujesz się wszystkim, a twoja ciekawość świata jest
ogromna, to wybór klasy o profilu ogólnym jest najlepszym rozwiązaniem

KLASA INTEGRACYJNA
Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów
niepełnosprawnych mających orzeczenie do kształcenia specjalnego
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie klasy
integracyjnej stanowią grupę uczniów zdrowych i uczniów
niepełnosprawnych uczących się i realizujących wspólny program
dydaktyczny, wychowawczy i profilaktyki szkoły. Wszyscy uczniowie
realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, stopień realizacji
programu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego
ucznia. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych włączani są w
społeczność szkolną co umożliwia rozwinięcie pozytywnych więzi
emocjonalno - społecznych, wzajemne poznanie, zrozumienie 
i wzajemną akceptację.
Podczas lekcji w klasie obecnych jest dwóch nauczycieli; nauczyciel
przedmiotowy i nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny. Obaj
nauczyciele czuwają nad przebiegiem procesu dydaktycznego oraz aby
klasa stała się zintegrowanym zespołem, każdy uczeń czuł się w niej dobrze
i robił postępy na miarę swoich możliwości.
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