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Szkoła będzie prowadzić oddziały sportowe
Dyrektor – Grzegorz Kaliski
Laureaci i finaliści konkursów:
 Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal"
 XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus z matematyki
 wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
 Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 9721514. Od Cedyni do Orszy"
Sukcesy:
 Sportowe w grach zespołowych, lekkoatletyce,
medale Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
 Spotkania z wybitnymi sportowcami np.
Andrzejem Supronem
 2016 - Gimnazjum 141 „Złotą Mazowiecką
Szkołą Aktywną Turystycznie”
 2014 - „Najlepszy Szkolny Klub KrajoznawczoTurystyczny Województwa Mazowieckiego”
Jesteśmy organizatorem:
 Dzielnicowego konkursu na „Najlepszy Gimnazjalny Projekt Edukacyjny” pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 Festiwalu Wielu Kultur „Różni a tacy sami” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
 Corocznego Pikniku Rodzinnego
 Imprezy dla szkół podstawowych „OD ZABAWY DO SPORTU”
Baza techniczno-dydaktyczna:
 Pracownie komputerowe 2 pomieszczenia
każde wyposażone w 16 stanowisk
komputerowych
 Pracujemy tylko na dzienniku Elektronicznym
Librus
 Każda z 20 sal lekcyjnych wyposażona jest
w komputer z dostępem do Internetu
 W 8 salach lekcyjnych są tablice multimedialne
i projektory
 W 12 salach lekcyjnych są ekrany i projektory
 W bibliotece szkolnej dostępny jest ekran, projektor oraz 3 komputery dla uczniów
 Pracownie: fizyczna, geograficzna, biologiczna, dwie chemiczne, dwie komputerowe, dwie
historyczne, trzy polonistyczne, plastyczna, muzyczna, do religii, cztery języków obcych,



Ogród o powierzchni 1200m2 z oczkiem wodnym wykonany przez Fundację Nasza Ziemia oraz
Firmę Boeing – możliwość prowadzenia lekcji przyrody

Zaplecze sportowe:
Sala sportowa 15x39m – możliwość podziału kotarami na 3 spore sektory, siłownia - 12 stanowisk, mała
salka do aerobiku, 2 stoły tenisa stołowego, kompleks sportowy - boisko szkolne (będzie gotowe od
września 2017 r.), 4 szatnie z prysznicami
Stała współpraca na terenie szkoły z klubami:
 UKS Talent Targówek - piłka nożna (posiadamy 2 klasy sportowe o profilu piłka nożna)
 UKS Plas - piłka siatkowa
 MKS Agrykola – piłka ręczna
Współpraca Międzynarodowa:
 Comenius: 2008-2010 Roots and Wings – Nasze korzenie skrzydłami do Europy
2012-2014 myself@future.eu Młodzi ludzie dziś i jutro


Erasmus + 2016-2018 Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach
Warszawa-Berlin

Języki Obce:
 angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański
 udział w konkursach językowych Brainstorm (przejście do drugiego etapu), Oxford, Olimpus –Język
Angielski, Przejście do II etapu Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego z języka hiszpańskiego
(2 uczennice), Wiele projektów e-Twinningowych, Korzystanie z platformy edukacyjnej InstaLing
Certyfikaty:
 „Varsavianistyczna Szkoła”
 „Wiślana Szkoła”
Kadra Pedagogiczna:
 przygotowana jest do prowadzenia oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych
 Nauczyciele: mianowani - 9, dyplomowani – 26
Zapraszamy na spotkanie informacyjne 27 lutego 2017 roku o godz. 17.30
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Dyrektor – Emilia Walczak
Nasze sukcesy:
 mamy laureatów ogólnopolskich konkursów z języka angielskiego oraz laureatów konkursów
przedmiotowych z chemii i języka polskiego Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 jesteśmy zdobywcami certyfikatów „Szkoła przyjazna dysleksji”, „Varsavianistyczna szkoła”,
„Szkoła promująca zdrowie”
 jesteśmy organizatorami dzielnicowych konkursów „Z chemią za pan brat”, „Młodzi fizycy
Targówka”, „Talenty matematyczne Targówka”
Ważne osiągnięcia:
 mamy największą liczbę uczniów z tytułem „Orzeł
Targówka” nadanym przez Burmistrza Dzielnicy
Targówek
 nasi nauczyciele historii i fizyki zostali laureatami
konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Dzielnicy
Targówek „Mistrz Nauczania”
 otrzymaliśmy nagrodę Burmistrza „Stworzeni
do działania” za nowatorski program wychowawczy
 Dyrektor naszej szkoły został dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy
Nasza kadra pedagogiczna:
 to doświadczeni, twórczy nauczyciele pracujący metodami aktywnymi
 na 86 nauczycieli – 47 to nauczyciele dyplomowani, a 23 to nauczyciele mianowani
Baza naszej szkoły:
 nowoczesny kompleks boisk i obiektów sportowych
 w pełni wyposażone sale językowe w sprzęt multimedialny
 pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne, laptopy i projektory
 nowoczesne pracownie komputerowe
 gabinet terapii pedagogicznej
 gabinet pielęgniarki szkolnej

Współpraca z uczelniami wyższymi:
 cykliczne wyjścia na Festiwal Nauki
 udział w wykładach i warsztatach np. na Wydziale Biologii, Wydziale Fizyki
 udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych
 warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii
 udział w międzynarodowej wymianie młodzieży ze szkołami na terenie Niemiec
Ponadto uczniom oferujemy:
 zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki
komputerowej w Centrum Plastyki
 chór, zespół muzyczny, grupę teatralną
 zajęcia z chemii doświadczalnej w Kole
Chemicznym
 udział w projektach ekologicznych w Kole
Edukacji Ekologicznej
 zajęcia w Kole Edukacji Regionalnej i zwiedzanie
Warszawy z certyfikowanym przewodnikiem
 zajęcia z biologii, chemii i fizyki prowadzone nowoczesnymi metodami doświadczalnymi
 pracę w szkolnym wolontariacie dla chętnych do działań społecznych
Wspieramy rodziców zapewniając na terenie szkoły:
 organizację zajęć specjalistycznych oraz warsztatów i konsultacji
 zajęcia w Centrum Psychoedukacji kształtujące twórcze myślenie
 zajęcia w grupie profilaktycznej kształtujące właściwą postawę społeczną i zachowania
prozdrowotne.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne 28 lutego 2017 roku godz. 17.30

UL. TURMONCKA 2

03-254 WARSZAWA

TEL./FAX 22 8111908 E-MAIL SEKRETARIAT@GIM144.WAW.PL

Szkoła będzie prowadzić oddziały integracyjne i sportowe
Dyrektor – Hanna Kiljańska
Nasza Szkoła jest miejscem, w którym tworzymy klimat sprzyjający nauce oraz poczuciu
bezpieczeństwa. Dokładamy starań, aby każdy uczeń osiągał sukces na miarę swoich oczekiwań
i możliwości. Pielęgnujemy talenty swoich podopiecznych we wszystkich dziedzinach.
Wdrażamy zasadę wychowania przez sport,
tworząc oddziały sportowe w wielu specjalnościach
(koszykówka, pływanie, piłka nożna, lekkoatletyka,
siatkówka). Młodzież osiąga wysokie wyniki na
szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Możemy się też pochwalić sukcesami na innych
płaszczyznach: Sukcesy teatralne – wszystkie na
szczeblu wojewódzkim.
Wielokrotnie Złoty Minimaks Przeglądu
Teatrów Uczniowskich, Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich pod patronatem
MKO; Wyróżnienia na Konfrontacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży; Melpomena w ławce szkolnej.
Sukcesy wokalno – taneczne, np.: Otwarty Mazowiecki Turniej Cheerleaders, Ogólnopolski Konkurs
Rythm&Song.
Sukcesy interdyscyplinarne (konkursy literacko – historyczne, multimedialne, fotograficzne,
filmowe, dokumentalne) – warszawskie, mazowieckie i ogólnopolskie, np.:
Mazowiecki konkurs historyczno – literacki „Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”
Mazowiecki konkurs literacko – plastyczny „Mazowsze – moja mała ojczyzna”. Konkursy literacko –
plastyczne organizowane co roku pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, „Igrzyska olimpijskie łączą ludzi i narody”,” Ogólnopolski konkurs historyczno –
literacki „Mój Arsenał” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawski
konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”.
Kadra nauczycielska jest także wyróżniana i odznaczana za swoją pracę. Wielu nauczycieli otrzymało
Nagrody Burmistrza, nasza nauczycielka otrzymała tytuł Artifex Docendi.

Szkoła posiada najlepsze w dzielnicy zaplecze sportowe. Każda sala lekcyjna jest wyposażona
w komputer i rzutnik, w kilku są tablice multimedialne. Funkcjonuje pracownia fizyczna, chemiczna,
geograficzna, biologiczna oraz 2 informatyczne.
Organizujemy wymianę młodzieży ze szkołą w Szwecji.
Nauczamy języka angielskiego oraz jako drugiego języka: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego
i rosyjskiego.
Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą oraz Szkoły Sportowych Talentów. W roku 2008 otrzymaliśmy
też Certyfikat ISO 9001:2000.
Wśród zatrudnionych nauczycieli 19 posiada
stopień nauczyciela dyplomowanego, a 26 stopień
nauczyciela mianowanego. Są to znakomici
specjaliści: trenerzy wielu dyscyplin sportowych,
pedagodzy z przygotowaniem do pracy z uczniami o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Uczniowie klas integracyjnych osiągają dobre
wyniki w nauce, są laureatami konkursów
przedmiotowych, artystycznych.
Nasze gimnazjum w swojej misji i planie wychowawczym stawia nie tylko na dobrą edukację, ale
również na wszechstronną aktywizację uczniów. Nasi gimnazjaliści od wielu lat uczestniczą w pracach
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek, włączając się w działania środowiska lokalnego. Uczniowie
pomagają Fundacji Maraton Warszawski.
Nasi gimnazjaliści zaangażowali się w program "Aktywna warszawska młodzież". Bardzo prężnie
działa szkolny wolontariat. Nasz uczeń został laureatem konkursu Ośmiu Wspaniałych.
Realizujemy projekt „Ratujemy bo umiemy”, w szkole tworzymy pracownię pomocy
przedmedycznej.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne 1 marca 2017 roku o godz. 17.30
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Szkoła będzie prowadzić oddziały dwujęzyczne
Dyrektor – Maria Jolanta Nawrocka-Rolewska
Sukcesy szkoły:
 Najwyższe w Dzielnicy Targówek wyniki z egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego, historii
i WOSu oraz wyższe od średniej warszawskiej z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego. Wyniki mieszczą się w najwyższych i bardzo wysokich staninach. Zajmujemy ćwiartkę
szkoły sukcesu, uwzględniając wskaźnik EWD
 Co roku wszyscy uczniowie realizujący program rozszerzonej nauki języka niemieckiego DSD 1
zdobywają międzynarodowe certyfikaty DSD 1
 Co roku uczniowie zdobywają certyfikat z języka angielskiego FC
 Laureaci w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, mazowieckim:
„Młody Mechatronik”
„Lwiątko” – tytuł TAON
„Ojczyzna moją muzyką”
„W drodze ku mądrości” – filozofia
„Losy żołnierza i oręża polskiego”
„Fizyka w obiektywie”
„Od Adama do Bartmana” – literacki
Sportowe – Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy
Szkoła słynie z szerokiej działalności chóru szkolnego i
zespołu instrumentalnego, wolontariatu, tańców
irlandzkich, przedsiębiorczości, znajomości języków
obcych, wykwalifikowanej życzliwej kadry.
Osiągnięcia:
 Szkoła posiada szyld „Szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec” i jest samodzielnym ośrodkiem
przeprowadzającym egzaminy międzynarodowe DSD1
 Gimnazjum jest Ośrodkiem Przygotowującym do Egzaminów Cambrige
 Laureaci mazowieckich konkursów przedmiotowych: j. polski, j. rosyjski, fizyka, matematyka, biologia,
historia
 Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na znaczek XVI Pielgrzymki na Jasną Górę Rodziny
Szkół Jana Pawła II
 Szkoła należy do Rodziny Szkół Jana Pawła II i ma w niej znaczący udział, – współorganizuje co roku
Pielgrzymkę Szkół na Jasną Górę
 Organizuje dzielnicowe Dni Papieskie obejmujące wielorakie konkursy dla wszystkich placówek
oświatowych w dzielnicy Targówek oraz Koncert Galowy – podsumowanie działań
 Współpracuje z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, uczelniami wyższymi, instytucjami
promującymi profilaktykę i zdrowy styl życia




Biblioteka – to centrum kultury w którym odbywają się wieczorki poetycko-muzyczne,
przedstawienia teatralne, wydawane tomiki z poezja uczniów
Szkoła uczy i wychowuje do wartości

Baza:
 25 klas lekcyjnych – większość ze sprzętem multimedialnym
 5 pracowni przedmiotowych z tablicami
interaktywnymi
 biblioteka multimedialna
 duża pracownia komputerowa
 2 sale muzyczne
 sala baletowo-taneczna
 2 sale gimnastyczne
 siłownia
 możliwość korzystania z basenu
 kompleks boisk, bieżni
 stołówka
Współpraca międzynarodowa:
Co roku realizujemy edukacyjne projekty językowe w różnych krajach Unii Europejskiej: Francja, Niemcy,
Austria, Norwegia, Szkocja, Dania, Anglia, Włochy i Watykan, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Litwa. W sposób
szczególny realizujemy projekty z gimnazjum w Essen /Niemcy/ oraz z progimnazjum w Wilnie.
Języki obce:
W gimnazjum uczymy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.
W nowej szkole podstawowej pragniemy kontynuować program DSD1 z rozszerzoną nauką języka
niemieckiego od klasy szóstej, eksperymenty językowe od klasy pierwszej z j. niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego, rosyjskiego, artystyczny i matematyczny.
Będziemy realizować dwujęzyczność: klasy dwujęzyczne z j. angielskim i z j. niemieckim, w przyszłości
z hiszpańskim, francuskim, rosyjskim.
Certyfikaty:
 ISO 9001:2000
 Szkoła z klasą
 Nauczyciel z klasą
 Bezpieczna Szkoła
 Szkoła przyjazna środowisku
 Cabridge English Exam Preparation Centre
Kadra:
Nauczyciele posiadają najwyższe kwalifikacje i umiejętności do diagnozowania inteligencji wielorakich
dzieci, rozpoznawania talentów, rozwijania pasji, dostrzegania potrzeb dziecka i ich realizowania. Wśród
nas są nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych angielskich:
chemia i historia świata; niemieckich: matematyka, informatyka, historia oraz w klasach sportowych
z różnych dyscyplin.
Liczba nauczycieli 61 w tym 24 dyplomowanych, 21 mianowanych.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne 2 marca 2017 roku godz. 17.30
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Szkoła będzie prowadzić oddziały dwujęzyczne
Dyrektor – Wiesława Dziklińska
Szkoła z 85.letnią historią
tradycją i ceremoniałem
OFERTA SZKOŁY OBEJMUJE:
 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
3,4-latki oraz 5,6-latki,
 ODDZIAŁY KLAS I-VI
 KLASY SIÓDME dwujęzyczne (z językiem
angielskim i jako drugim językiem
hiszpańskim)
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych,
Szkoła posiada :
 specjalistyczną pracownie językową,
 dwie świetlice: szkolna czynna do godz.1700 oraz Świetlica Wsparcia dziennego czynna od
godz.1600 (z programem autorskim, bezpłatny podwieczorek)
 stołówkę szkolną ze smacznymi, domowymi obiadami (możliwość wykupienia całodziennego
wyżywienia),
 kadrę pedagogiczną z najwyższymi kwalifikacjami i umiejętnościami do nauczania, rozpoznawania
talentów, rozwijania pasji, dostrzegania potrzeb dziecka i ich realizowania. Nauczyciele posiadają
kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim.
Szkoła realizuje:
 Warszawski Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych „WARS i SAWA” – bezterminowy
certyfikat,
 indywidualne programy pracy z uczniem
zdolnym,
 nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne
rozwijające zainteresowania matematyczne
i polonistyczne: „MATLANDIA” i „WŁADCY
SŁÓW”,
 otwartość na inne, w tym także odpłatne
zajęcia rozwijające talenty i uzdolnienia
uczniów,
 partnerstwo we współpracy z rodzicami,

DLA NAS KAŻDE DZIECKO JEST SKARBEM….INDYWIDUALNOŚCIĄ

