„NOWOCZESNA SZKOŁA w SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM“
Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego położone jest u zbiegu ulic Bukowskiej i Bułgarskiej na osiedlu
Grunwald Północ. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna podejmuje działania
przygotowujące gimnazjalistę do życia i pracy w XXI wieku.
Zapewniamy wysoką jakość kształcenia w tym: kształtowanie konstruktywnego myślenia, rozwój
kluczowych kompetencji do realizowania swojej drogi zawodowej w międzynarodowym rynku,
kładziemy duży nacisk na kreatywność i innowacje. Wykorzystujemy w pracy z uczniem, rodzicem
nowoczesne narzędzia nauczania oparte o technologię informacyjno-komunikacyjną.
Gimnazjum posiada nowoczesną bazę: tablice interaktywne w każdej klasie. Od stycznia 2012 dwie
nowoczesne sale językowe. Boisko ze sztuczną trawą oddane w 2013r oraz szkolną siłownię, salę do
aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe zarówno w grach zespołowych jak i
indywidualnych. Szkoła udostępnia uczniom "osobiste" kodowane szafki.

Każda klasa posiada łącze internetowe i komputer dla nauczyciela a szkoła pokryta zasięgiem WiFi,
uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot-spotu. Pracujemy jednozmianowo, lekcje kończą
się o godzinie 15:05 po czym rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe: wspomagające
i rozwijające i doskonalące różnorodne umiejętności.
Od kilku lat prowadzimy dzienniczek internetowy:
–jako formę bezpośredniej informacji o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne
konferencje wspomagające proces wychowawczo-edukacyjny.
Zapewniamy uczniom opiekę medyczną stomatologa i szkolnej pielęgniarki, dla łasuchów szkolny
barek „Smaczek” oferuje smaczne i zdrowe produkty.
Budynek szkolny jest monitorowany.
Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań –Grunwald, odbywają się spotkania
w ramach programu „Bezpieczna szkoła”, oraz „Szkoła wolna od przemocy i narkotyków –uzyskując
kolejne certyfikaty.

"SZOK !" to, - Szkolny Ośrodek Kariery" – pozwalający na planowanie i wybór dalszego kształcenia
lub nauki zawodu, przygotowując ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl
uczenia co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce.

Łatwo zauważysz, że zależy mam byś rozwijał swoje kluczowe kompetencje, które pomogą
osiągnąć Tobie sukces edukacyjny, będziesz umiał radzić sobie w zmieniającej się
rzeczywistości.

We wszystkich proponowanych klasach uczniowie uczyć się będą 2 języków obcych:
języka angielskiego,
języka niemieckiego.
Dla zainteresowanych uczniów zajęcia językowe odbywać się będą w systemie rozszerzonym.
Potrzeby nauki innych języków obcych będą rozpoznawane z możliwością ich realizacji w grupach
między oddziałowych, w nowoczesnej sali językowej, uczestnicząc w projekcie „e-Twinning”.

NASZE ATUTY:
- stymulowanie indywidualnego rozwoju ucznia,
- edukacja i doradztwo zawodowe,
- stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania,
- realizacja edukacji przygotowującej do życia i pracy w XXI wieku.

Realizowane poprzez:
- e-klasy,
- klasy językowe,
- klasy TECHNET –informatyczne,
-klasy sportowo-taneczne,
-klasy artystyczne,
-klasy biologiczno-chemiczne,
- zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe,
- debaty, projekty,
-zajęcia pozalekcyjne

Gimnazjum uzyskało certyfikaty:
-certyfikat „Szkoły z klasą” I i II edycji - „LEGO, COGITO, AGO” - Czytam, myślę, działam,
-certyfikat – „Raban”,
- certyfikat „Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole”,
- certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" –jako jedyne Gimnazjum w Poznaniu,
- certyfikat „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
-certyfikat „Echa Poznańskiego Czerwca 56”,
- certyfikat „Szkoła bez przemocy” – 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012; 2012/2013,
2013/2014,
- certyfikat „Reba” – zbierając baterie – chronimy środowisko,
-certyfikat „Otwarta szkoła”,
-certyfikat „Szkoła 2,0" – I edycja, „Szkoła ekspercka” 2013/2014,
-certyfikat „WF z klasą”.
Uczestnictwo w corocznym Ogólnopolskim Dniu Kariery umożliwia naszym uczniom
promowanie swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w warsztatach przygotowanych przez
CDZ. Sprzyja to, rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli
w tym zakresie, wspomaga rodziców w wiedzy i tworzeniu partnerstwa wychowawczo-edukacyjnego
wpisując się w całoroczną ideę organizowania „Forum Osiągnięć Twórczych” -promując
innowacyjność i twórcze myślenie każdego ucznia.

Realizowane projekty:
- „Szkolny Ośrodek Kariery” – kontynuacja,
- „E-learning” – nauczanie na odległość,
- „Forum Osiągnięć Twórczych”,
-„Ogólnopolski Tydzień Kariery”,
- „Szkoła Wolna od Przemocy i Narkotyków”,
- „Szkoła bez przemocy” – projekt społeczny,
- „Cyberprzestrzeń w innowacyjnym nauczaniu gimnazjalisty”,
- „Szkoła 2,0 - II edycja.
Uczniowie biorą również udział w realizacji różnych projektów, warsztatach, konferencjach
i debatach.

DOJAZD:
Budynek Gimnazjum znajduje się przy ulicy Promyk 4 na pograniczu dwóch dzielnic Poznania Grunwaldu i Jeżyc.
Teren Gimnazjum wyznaczają ulice: Bukowska, Swoboda, Marcelińska i Bułgarska.
Dojazd do szkoły możliwy jest autobusami:
- nr 59,77,78 - przystanek ul. Piękna- Swoboda
- nr 63, 82 i 91 - przystanek ul. Brzask.

Historia szkoły:
Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu powołane zostało Uchwałą
Rady Miasta Poznania 1 września 1999 roku.
Patronem Szkoły od 2002r. jest Józef Wybicki - wybitny człowiek,
patriota, twórca hymnu narodowego.
Szkoła posiada sztandar ufundowany przez Radę Rodziców w 2004r.

Koła zainteresowań:
Oferta zajęć dodatkowych wynika z potrzeb uczniów. Udział w zajęciach umożliwia samorealizację
oraz przygotowanie do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych. Młodzież jest motywowana do
udziału w licznych akcjach edukacyjnych, humanitarnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią
z różnych dziedzin nauki, gospodarki oraz wiedzy i aktywności obywatelskiej. Gimnazjum opracowuje
własne i uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych.
- Samorząd Uczniowski,
- PCK,
-Szkolne koło „Caritas”,
-oraz w zajęciach wspomagających i rozwijających a także w zajęciach i
warsztatach:
-biologiczno-chemicznych,
-matematycznych,
-humanistycznych,

-plastycznych,
-teatralnych,
- dziennikarskich i muzycznych.
Zajęciach sportowych:
- z koszykówki,
-z siatkówki,
-piłki ręcznej,
- tenisa stołowego,
-aerobiku,
-tańca sportowego i klasycznego.

Kontakty zagraniczne:
-Projekt „ Socrates Comenius1” - wymiana młodzieży w języku angielskim i francuskim pt. „Przez
język i sport do wspólnych wartości”,
-EUBIS - wymiana doświadczeń w zakresie demokratyzacji szkoły i kształtowania postaw
obywatelskich - Finlandia, Dania i Niemcy, Hiszpania.
- 2012-2014 projekt Comenius „Understanding History: Our Gate to the Future” ze szkołami z Anglii,
Belgii, Niemczech i Turcji.
- Erasmusplus - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół na rzecz edukacji szkolnej,
od września 2014 do czerwca 2016 realizujemy 2 letni językowy projekt związany z
wymianą, w którym bierze udział 30 uczniów z naszej szkoły: A Good Command of English
as a Modern Lingua Franca: Our Gateway to Future Professional Careers. Dobra znajomość
Języka Angielskiego - Współczesnego Lingua Franca: Naszą Przepustką do Przyszłych
Karier Zawodowych. Szkoły partnerskie: College Saint Joseph w Challans, Francja.
- Od września 2014 do czerwca 2017 realizujemy 3 letni projekt: Art at all European
Levels Związany z wymianą ze szkołami partnerskimi z Belgii, Finlandii, Węgier, Grecji,
Turcji, Litwy.
-corocznie odbywają się obozy językowe w Londynie.
Projekty realizowane są w języku angielskim i niemieckim.

Osiągnięcia szkoły:
-liczni Laureaci i Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z chemii, fizyki,
biologii, geografii, historii.

-Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w 6 edycji ogólnopolskiego festiwalu
Science on Stage 6. Przygotowali na festiwal dwie prace konkursowe - filmy:
• "Kryształki na promyku"
• "CERN - czyli ciekawska Emilka rusza na poszukiwanie bozonu Higgsa"
Nasze filmy spotkały się z dużym uznaniem publiczności. Film pt. "CERN - czyli
ciekawska Emilka rusza na poszukiwanie bozonu Higgsa" został nagrodzony w
konkursie WYRÓŻNIENIEM SPECJALNYM.
Potrójny sukces uczniów w „OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU
KRYSZTAŁÓW” jury konkursu przyznało:
• dwa wyróżnienia indywidualne,
• specjalne wyróżnienie dla całego zespołu z Gimnazjum Nr 56 biorącego udział w
konkursie.
-Parlamentarzyści na Sejm Dzieci i Młodzieży: VII, VIII, IX , X, XI, XII Sesji,
-III miejsce w konkursie ekologicznym "Człowiek a klimat",
-Laureat Konkursu Plastycznego „Potrafię Pomagać” Fundacja Małych i Dużych,
-Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "TĘCZA",
-Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie "Demokratus",
-oraz Wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,

LICZNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

-I miejsce w Pucharze Polski IMAF –sztuki walki w kumite indywidualne kadetów –Łódź,
-I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Polski w kumite indywidualne chłopców 14-15
lat- Przeźmierowo,
-I miejsce w Turnieju "Mosina Cup 2015" w kumite indywidualne,
- I miejsce w Turnieju halowym w Technikum Geodezyjno-Drogowym – piłka nożna
Chłopców,

-Szkolne Ligi Sportowe – piłka siatkowa dziewcząt (niezrzeszonych) IX-XI
miejsce, Gimnazjada – indywidualne biegi przełajowe - 36 miejsce
-I miejsce XV Wojewódzki Bieg Uliczny „Wilcza Mila” w kat. chłopców
-I miejsce XXI Młodzieżowy Bieg Przełajowy „Winogrady” w kat. chłopców

