


W naszej szkole realizowane są programy 
w ramach projektu „Szkoła Przyszłości

 w Gminach Ziemi Łukowskiej”



Program ,,Uczymy się uczyć”
Autor programu: Ewa Sposób

Program „Uczymy się uczyć”
przeznaczony jest dla uczniów klas
I – III gimnazjum. Realizowany 
na zajęciach pozalekcyjnych.                
               Założeniem programu jest 

uświadomienie uczniom, że nauka 
może rozwijać ich umiejętności 

    i zainteresowania dającą satysfakcję. 
Zdobywanie wiedzy  może być też 
łatwiejsze i przyjemniejsze. 

     W XXI wieku kształcenie musi 
odbywać się ustawicznie.



,, Egzamin na szóstkę z humanistyki,, Egzamin na szóstkę z humanistyki””
Autor programu: BAutor programu: Bożena Nurzyńskaożena Nurzyńska

Przeznaczony jest dla uczniów klas III 
uczęszczających    do    Publicznego   Gimnazjum 
im. Jana  Pawła II w Dębowicy. Zakłada się  jego 
realizację  w wymiarze  jednej godziny   
tygodniowo. Założeniem  programu jest 
powtórzenie  i utrwalenie materiału dydaktycznego 
z języka polskiego przewidzianego programem 
nauczania w klasach I – III gimnazjum.



,, Egzamin na  szóstkę
z przedmiotów matematyczno - 

przyrodniczych”
Autor programu: Teresa Stańczak

Przeznaczony jest dla uczniów klas II uczęszczających 
do Publicznego   Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Dębowicy. Zakłada się  jego realizację   w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo.
Założeniem programu jest usystematyzowane 
powtórzenie i utrwalenie materiału dydaktycznego 
 z matematyki  przewidzianego programem nauczania 
w klasach I – III gimnazjum.



,, Śladami dziedzictwa kulturowego 
– regionalnego regionu”

Autor programu: Ewa Sposób, Bożena 
Nurzyńska, Anna Mikołajewska

Przeznaczony jest dla uczniów  uczęszczających 
do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Dębowicy. Zakłada się jego realizację w ciągu  roku 
poprzez : wyjazdy  i zajęcia propagujące wiedzę
 o kulturze i religiach regionu (prawosławie, religia 
rzymsko-katolicka, religia greko-katolicka, judaizm) 
Założeniem programu jest przybliżenie  dziedzictwa 
kulturowego i  religijnego regionu uczniom naszej 
szkoły.



Uczniowie na zajęciachUczniowie na zajęciach



Wycieczka do WłodawyWycieczka do Włodawy





Wycieczka do SiedlecWycieczka do Siedlec



,, Bliżej świata z komputerem”
 Autor programu: Zenon Lendzion 

Program zajęć koła informatycznego przeznaczony jest 
dla uczniów gimnazjum, którzy chcą poszerzyć wiedzę
zdobytą  na lekcjach informatyki. Program został 
skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego 
założenia mógł sprzyjać  rozwojowi ucznia, ujawniał 
jego zainteresowania i kształtował uzdolnienia  
w dziedzinie informatyki, przygotowanie uczniów 
do zastosowania TI w teorii i praktyce.



    

Zajęcia koła komputerowegoZajęcia koła komputerowego



    

Uczniowie poznają budowę Uczniowie poznają budowę 
komputerakomputera



Podsumowaniem półrocznej pracy był Podsumowaniem półrocznej pracy był 
plener dziennikarski w Kazimierzu Dolnymplener dziennikarski w Kazimierzu Dolnym  

Nasza grupa w ruinach Zamku Esterki

Jedną z atrakcji był rejs statkiem



Kolejny etap pleneru to zwiedzanie 
Janowca

Rynek w Kazimierzu – 
natchnienie malarzy i poetów



   ,, Internetowa historia szkoły”
Autorki programu: 

   Agnieszka Izdebska, Hanna Nurzyńska 

Projekt polega na opracowaniu strony 
internetowej Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Dębowicy. Zawarte tu informacje 
przyczynią się do promocji szkoły w  kraju 

i środowisku lokalnym. 



Strona głównaStrona główna



Nasz PatronNasz Patron



Historia szkołyHistoria szkoły



Informacje o aktualnych Informacje o aktualnych 
wydarzeniachwydarzeniach



Galerie fotografiiGalerie fotografii



Program  działań jest adresowany do uczniów 
tworzących grupą formalną, jaką jest klasa szkolna.  
Jej członkowie zajmują określone pozycje, wchodzą 
w określone role społeczne. Grupa rządzi się już 
pewnymi zasadami, obowiązują w niej względnie 
trwałe normy, z jednej strony formalne, z drugiej - 
nieformalne,ustalone bowiem przez samych członków 
grupy. Działania te są więc interwencją 
w zastany układ grupy, mającą na celu dokonanie 
określonych zmian, tak aby zespół klasowy był 
zgraną, dobrą grupą przyjaciół. 

Program profilaktyki 

                ,, Przeciwko agresji”
Autorki programu: Ewa Sposób, Hanna Nurzyńska



,, Moja mała ojczyzna”
Autor programu: Agnieszka Izdebska

Program  koła  regionalnego  przeznaczony  jest  dla  
uczniów  zainteresowanych  tematyką  lokalną, zakłada  
rozbudzenie  zainteresowania  Małą  Ojczyzną,  
szczególnie  poznanie  historii  miejsca  zamieszkania,  
gminy  Trzebieszów,  Ziemi Łukowskiej  i Lubelszczyzny, 
 uczestniczenie  w  życiu  społecznym  i  kulturalnym  
regionu.

Stanowi  on  próbę   poszukiwania  własnego  
oblicza  miejsca  urodzenia.  Ważny  jego  element  to  
również  współpraca  z  instytucjami  kultury  i  edukacji  
działającymi  na  rzecz  społeczności  lokalnej.



    

Zwiedzamy Urząd GminyZwiedzamy Urząd Gminy
w Trzebieszowiew Trzebieszowie



Wizyta 

w Bibliotece 

Gminnej
w Trzebieszowie



    

Wycieczka do Woli Okrzejskiej Wycieczka do Woli Okrzejskiej 
i Woli Gułowskieji Woli Gułowskiej



    



    

Wycieczka na RoztoczeWycieczka na Roztocze



    



    

,, My w teatrze, kinie, muzeum”,, My w teatrze, kinie, muzeum”
Autor programu: Ewa Sposób, Bożena Nurzyńska, Autor programu: Ewa Sposób, Bożena Nurzyńska, 
Anna MikołajewskaAnna Mikołajewska
Program „My w teatrze, kinie, muzeum” przeznaczony 
jest dla uczniów naszej szkoły. realizowany poprzez 
wyjazdy i zajęcia propagujące wiedzę z zakresu tzw. 
kultury wysokiej.

Założeniem programu jest przybliżenie różnych 
dziedzin sztuki na co dzień niedostępnej naszej 
młodzieży. Program przewiduje również integrację 
umiejętności i wiedzy z: literatury, sztuki, muzyki i  
historii., wdraża do samodzielności, pomaga im w 
podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej  
edukacji. 



Wycieczka do WarszawyWycieczka do Warszawy



Zwiedzanie WilanowaZwiedzanie Wilanowa



    

Po spektakluPo spektaklu



                         

,, Uczymy się jeździć na nartach”
Autor programu: Andrzej Czubaszek

Program przeznaczony jest dla uczniów z 
Publicznego Gimnazjum im. „ Jana Pawła II” w 
Dębowicy. Założeniem programu jest by, jak 
największa rzesza uczniów potrafiła korzystać 
z kultury fizycznej. Podstawowym celem 
programu jest propagowanie zdrowego stylu 
życia. Program zawiera zasady bezpiecznego 
poruszania się na stoku, przygotowanie sprzętu 
narciarskiego, oraz podstawy poruszania się na 
nartach 



  

Narty w Białym Dunajcu

javascript:self.close()
javascript:self.close()


  

Nasza grupa na stoku (Słowacja)

javascript:self.close()


  

Uczestnicy uczyli się jazdy na 
nartach i bawili się na dyskotece



,, Z siatkówką na ty”- program 
zajęć sportowych
Autor programu: Sławomir Makarczuk
Program jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum 
i absolwentów.  Realizowany jest na pozalekcyjnych 
zajęciach sportowo – rekreacyjnych w wymiarze
 4 godz. Wspomaga on proces kształcenia 
i wychowania fizycznego. W programie kładziony jest 
nacisk na wszechstronny rozwój uczniów, podnoszenie 
umiejętności siatkarskich,
oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 
Uczniowie uczestniczący w treningach i turnieju 
pożytecznie spędzają czas wolny co przyczynia się do 
pomnażania ich własnego zdrowia i urody. Siatkówka 
zaspokaja pragnienie bycia bardzo sprawnym
 i zwinnym.



  

Rozgrywki dziewcząt


