
 
 
W G6 nauka może być pasją! Ośmiel się być mądrym! 

    
 
Wybierz Gimnazjum na szóstkę! Poleć G6 innym! 
Razem możemy wiele! 

   

 

  
Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II 

w Tarnowie 
ul. Krzyska 118 

tel./fax. (0-14)  625-00-71 
www.g6t.pl;  e-mail: g6t@g6t.pl 
Dyrektor mgr Jolanta Szura  

 
„Człowiek jest równocześnie artystą i instrumentem,  

na którym wygrywa swoje życie, 

 a piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje.  

    Im są one wyższe, tym piękniejsze i szczęśliwsze jest życie.” 
 

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU 2016/2017:  
1.Tworzy się 3 oddziały ogólne klas pierwszych: 

I. Oddział z edukacj ą polonistyczno-historyczn ą w formie zajęć 
dodatkowych teatralnych i filmowych rozwijających zainteresowania. Zajęcia 
prowadzone są w oparciu o własne programy. 
Pierwszy język obcy: angielski ; drugi język obcy: francuski realizowany  
w formie innowacji programowej w wymiarze do 4 godz .  lub niemiecki ,  

II. Oddział z edukacj ą sportowo-turystyczn ą w formie zajęć dodatkowych  
z piłki siatkowej chłopców i dziewcząt oraz krajoznawstwa rozwijających 
zainteresowania. Zajęcia sportowo-turystyczne prowadzone są w oparciu  
o programy własne. 
Pierwszy język obcy: angielski ; drugi język obcy: niemiecki lub francuski ,  

III. Oddział z edukacj ą matematyczno – informatyczn ą w formie zajęć 
dodatkowych rozwijających zainteresowania. Zajęcia z informatyki 
prowadzone są w oparciu o program własny. 
Pierwszy język obcy: angielski ; drugi język obcy: niemiecki  lub francuski ,  

2. Tworzy się 2 oddziały dwuj ęzyczne:  
Oddziały te realizuj ą rozszerzon ą edukacj ą biologiczn ą i geograficzn ą 
oraz z zakresu j.angielskiego  (5godz/tyg .) w oparciu o innowacyjne 
programy nauczania. Nauczanie dwujęzyczne biologii i geografii ogólnej 
prowadzone jest w dwóch językach: polskim i angielskim. 
Drugi język obcy: niemiecki lub francuski.  
 

3. Zajęcia dodatkowe  
wskazane w poszczególnych oddziałach i ogólnodostępne - w ramach Szkolnego 
Systemu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań - organizowane są na 
odrębnych zasadach, wg programów własnych nauczycieli G6, m.in.: „Edukacja 
teatralna- „poznaj siebie”, „Jestem twórcą i odtwórcą – sztuka filmowa”, „Od chemii  
i biologii do kosmetologii”, „Poznaj smak fizyki”, „Odkrywcy tajemnic - chemia”,  
„Sztuka kodowania|”, „I Ty możesz zostać mistrzem! - piłka siatkowa chłopców”, 
 „Lubię to! – piłka koszykowa dziewcząt”, „Skuteczna komunikacja w języku 
angielskim”, „ W kręgu kultury francuskiej”, itp. 
 



INFORMACJE O NABORZE DO G6 ZNAJDUJ Ą SIĘ W „ZASADACH REKRUTACJI(…)  
w r. szk. 2016/2017”-  www.g6t.pl  

 
NASZA SZKOŁA  

Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II usytuowane jest w spokojnej dzielnicy 
Tarnowa, w pięknym otoczeniu przyrodniczym. Do szkoły uczęszcza średnio 300 
uczniów, z tego co roku 1/3 z terenu miasta oraz powiatu. Młodzież uczy się w 12 
oddziałach w systemie 1,5-zmianowym. Szkoła posiada nowoczesną bazę: kolorowe 
sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, np. w tablice interaktywne, 
pracownię chemiczną i informatyczną, bibliotekę i czytelnię - szkolne centrum 
multimedialne. Budynek Gimnazjum objęty jest monitoringiem wizyjnym. 

 Atutem G6 jest wysoka jakość kształcenia poparta wynikami EG w kolejnych 
latach, wysokimi trzyletnimi wskaźnikami EWD, licznymi sukcesami uczniów w 
Małopolskich Konkursach Przedmiotowych oraz innych. Rozwój kompetencji 
kluczowych oraz zdolności i zainteresowań przedmiotami matematyczno-
przyrodniczymi to również atut szkoły. Najzdolniejsi z powodzeniem podejmują 
naukę w formie indywidualnego programu nauki z języków obcych czy  
 z przedmiotów przyrodniczych. Dzięki umowie o współpracy z PWSZ, 
zainteresowani uczniowie m.in. realizują w laboratorium uczelni elementy 
innowacyjnego programu nauczania  chemii. Gwarantuje się wysoki poziom 
bezpieczeństwa, rzetelną opiekę i wyjątkową atmosferę wychowawczą dzięki 
przyjętej koncepcji wychowania. Dużą troską otacza się zarówno uczniów, którzy 
chcą rozwijać swoje talenty, jak i tych, którzy wymagają wsparcia pedagogicznego. 
Wszyscy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, włączać się 
 w realizację różnorodnych projektów, działać w wolontariacie. Silnie wspiera się 
inicjatywy uczniowskie, różnorodną aktywność młodzieży na rzecz szkoły  
i środowiska. Uczniowie motywowani są do  zdobywania szkolnych tytułów i nagród, 
m.in.: Primus Inter Pares, Złota Tarcza, Nagroda Naukowa Rady Rodziców, 
Osobowość Gimnazjum 6, Uczeń Roku, Sportowiec Roku, Klasa Roku. 

Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na poziomie średnim,  
w najlepszych tarnowskich i krakowskich liceach, osiągają sukcesy  zawodowe. 

 

                       
 

PRACA WYCHOWAWCZA POPRZEZ PATRONA GIMNAZJUM  
Patron Jan Paweł II : inspiruje  do podejmowania wyzwań edukacyjnych, 

pracy nad charakterem oraz  samorozwoju w myśl hasła: Coraz  lepiej..., więcej..., 
wyżej... dla siebie i dla innych;  uczy  jak kształtować poczucie przynależności do 
rodziny, szkoły, małej i wielkiej Ojczyzny; kierowania się w codziennym życiu 
wyborami opartymi na wartościach wskazanych przez Patrona, zobowi ązuje do   
realizowania przez szkołę misji wychowania do warto ści , uczestniczenia w akcjach 

i uroczystościach związanych z Patronem oraz w działaniach  Diecezjalnej Rodziny 
Szkół Jana Pawła II. 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY  
• Wysokie wyniki kształcenia i egzaminów gimnazjalnych potwierdzone m.in. 

dodatnim trzyletnimi wskaźnikami EWD.  Wynik EWD  osiągnięty w 2014, 
2015r. pozwala uznać G6 za szkoł ę sukcesu.  

• Osiągnięcia w  konkursach: 
-  28 laureatów i 130 finalistów   Małopolskich Konkursów Przedmiotowych  
w latach 2006 – 2016, 
- liczne nagrodzone miejsca w konkursach wiedzy i artystycznych  na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
oraz w zawodach  sportowych . 

• Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa  w liczbie 47 dla najzdolniejszych 
uczniów przyznane w latach 2007 -2016. 

• Stypendia Fundacji  SAPERE AUSO i Małopolskiego Centrum 
Przedsi ębiorczo ści uzyskane przez  młodzież za osiągnięcia artystyczne 
 i  naukowe.  

• Certyfikat Najzdolniejszego Gimnazjalisty - Stypend ysty Małopolski, 
przyznany uczniowi G6 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.  

• Najlepszy  Fizyk (dziewczynka) Małopolski  - zaszczytny tytuł nadany 
uczennicy G6 przez Redakcję Fotonu, specjalistycznego pisma Wydziału 
Fizyki UJ za uzyskanie najwyższego wyniku w Małopolskim Konkursie 
z Fizyki i Astronomii dla gimnazjalistów (2010r.). 

• Uzyskiwanie przez uczniów Certyfikatu Uniwersytetu w Cambridge PET,  
FCE z j. angielskiego oraz DELF 1 i 2 z j. francuskiego.  

• Liczny udział szkoły w programach i projektach: edukacyjnych, 
wychowawczych, profilaktycznych o zasięgu lokalnym, międzynarodowym. 

• Certyfikat Małopolskiej Szkoły Promuj ącej Zdrowie . 
• Wyró żnienie w konkursie Małopolska Szkoła z Pasj ą.- 2016r. 
• Uhonorowanie G6: Listem Gratulacyjnym Marszałka Województwa 

Małopolskiego  w 2005r. i Listem Gratulacyjnym Wicemarszałka 
Województwa  w 2009 r. za zajęcie wysokiego miejsca w rankingu 
laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i innych w skali 
województwa, zaś w 2015 r. Listem  Gratulacyjnym Małopolskiego 
Kuratora O światy  za liczne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

• Obecnie G6 szczyci się: Tytułem Szkoły Odkrywców Talentów, Tytułem 
Bezpiecznej Szkoły, Tytułem  Małopolskiej Szkoły Pr omuj ącej Zdrowie, 
Certyfikatem Szkoły bez Przemocy i Bezpiecznej Plac ówki O światowej.  
 

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO  
Gimnazjum  oferuje atrakcyjne bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, 
wolontariat, chór, zajęcia sportowe i artystyczne. Ponadto proponuje się  wycieczki 
krajowe i zagraniczne (np. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Włochy, Czechy, 
Niemcy),  białą i zieloną szkołę.  


