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Ważne, by nie przegapić talentu ucznia! Ta zasada od lat obowiązuje w Gimnazjum
nr 4 im. Z. Herberta przy Zespole Szkół nr 1 w Elblągu.
Szkoła może pochwalić się bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, które każdego roku są
modyfikowane i dostosowywane do potrzeb młodzieży. Kluczową sprawą, zdaniem nauczycieli,
jest dobre poznanie każdego ucznia, jego zdolności i zainteresowań. Potem trzeba tylko
stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju młodego talentu. Ważne, by mieć dla ucznia czas nie tylko na lekcjach, ale i poza nimi.
W Gimnazjum nr 4 uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z ulubionych przedmiotów na tzw.
kółkach przedmiotowych. Dzięki temu odnoszą znaczące sukcesy. W tym roku szkoła może
poszczycić się 9 laureatami i 21 finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. To duże
osiągnięcie i wielka satysfakcja zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, którzy z pasją wykonują
swój zawód. To też swoisty rekord w historii tej szkoły!
Gimnazjum nr 4 od kilku lat jest posiadaczem certyfikatu „Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł w
pełni zasłużony, bowiem uczniowie tego gimnazjum mogą rozwijać nie tylko zainteresowania
naukowe, ale również swoje artystyczne zdolności. Uczestniczą więc w zajęciach teatralnych (w
języku polskim i angielskim), wokalnych czy też plastycznych, biorą udział w różnych
konkursach i przeglądach artystycznych organizowanych w szkole i poza nią. Lista osiągnięć
gimnazjalistów na tym polu jest bardzo długa, jednak rzeczą najważniejszą jest chyba dobra
zabawa towarzysząca przygotowaniom do występów i oczywiście zdobywanie doświadczeń
scenicznych.
W szkole cyklicznie odbywa się konkurs „Mam talent”, podczas którego uczniowie prezentują
swoje zdolności szlifowane samodzielnie lub pod okiem profesjonalnych instruktorów. Z tej
szansy „pokazania się” przed szerszą publicznością młodzież chętnie korzysta. W najbliższym
czasie w gimnazjum odbędzie się „Dzień Fana”, a w maju kolejna edycja „Dnia z Pasją”, w
którym wezmą udział uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. To kolejne okazje, by podzielić się z
innymi swoimi zainteresowaniami i szukać dla siebie ciekawych inspiracji na przyszłość.
Dla wszystkich kochających sport gimnazjum ma również bogatą ofertę. Dzięki odpowiednio
przygotowanej bazie sportowo-rekreacyjnej młodzież trenuje koszykówkę, piłkę nożną,
lekkoatletykę, tenis stołowy, korzysta ze szkolnej siłowni czy też bierze udział w zajęciach
fitness. Krótko mówiąc- dla każdego coś dobrego!
Kreatywność i rozwój „po obu stronach szkolnego biurka” - to klucz do sukcesu uczniów i
satysfakcji nauczycieli!
Nauczyciele Gimnazjum nr 4
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