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   DROGI UCZNIU! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witamy Cię serdecznie w naszych szeregach. Cieszymy się, że masz już 

za sobą trudne chwile, które przeżyłeś na egzaminie sprawdzającym i wkrótce 
znajdziesz się w gronie gimnazjalistów. 
Być może będziesz czuł  się  trochę zagubiony  w nowym środowisku   i innym 
mieście. Zetkniesz się z problemami, które zapewne nie istniały w szkole 
podstawowej. Aby pomóc Ci w pierwszych krokach w murach gimnazjum 
oddajemy w Twoje ręce Informator, który w mniejszym lub większym stopniu 
umożliwi zapoznanie się ze wszystkimi stronami życia gimnazjalisty. 
Z pewnością wkrótce poznamy się osobiście. Mamy nadzieję, że jesteś pełen 
zapału do nauki i zabawy, i nie będziesz obojętny wobec tego wszystkiego czym 
żyje nasza szkoła. 
Masz mnóstwo pomysłów? Na pewno tak! Zostaną one wykorzystane, jeśli 
przedstawisz je na forum klasy, w samorządzie szkolnym, w kołach 
zainteresowań, w redakcji gazetki szkolnej, w codziennej pracy. 
Szkolnym zwyczajem życzymy Ci „połamania pióra” i do zobaczenia po wa-
kacjach. 
 
 
     Nauczyciele i uczniowie 
     Gimnazjum w Chojnie 
 
 
 



 
MIASTO, W KTÓRYM BĘDZIESZ SIĘ UCZYĆ 
 
 

Chojna leży w południowo – zachodniej części województwa zachodnio-
pomorskiego, nad rzeką Rurzycą. Jest siedzibą gminy o powierzchni 332,7 km2. 
Miasto zamieszkuje 7058 ludzi, zaś gminę 7041. 
Prawa miejskie Chojna otrzymała w roku 1244 od księcia Barnima I. Od 1270 
roku, pod nazwą Königsberg, Chojna przeżywała burzliwe dzieje.  
W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 75%. Obecnie może 
pochwalić się cennymi zabytkami, a warto zobaczyć: 

- Bramę Barnkowską- pochodzącą z przełomu XIII i XIVw. 
- Bramę Świecką; 
- Kaplicę św. Gertrudy  
- Kościół p.w. Św. Trójcy-zbudowany w XIVw. 
- Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny- wzniesiony w XVw. 
- Ratusz- z XIVw. , dawniej główną siedzibę władz miasta, obecnie 

Chojeńskie Centrum Kultury; 
- Mury obronne-wzniesione na przełomie XIII i XIVw. 

Godne uwagi i obejrzenia są również osobliwości przyrody: 
- Platan „Olbrzym’’ o obwodzie 8,6 m; 
- Cisy: „Książę Kazimierz’’, „Książę Bogusław’’, „Zapomniany”. 

W Chojnie znajdują się również ważne instytucje tj.: Urząd Miejski, Urząd 
Pracy, Ośrodek Zdrowia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Chojeńskie Centrum Kultury. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ratusz w Chojnie 
 
         Brama Świecka 
 



 
HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE 
 
 

Po zakończeniu wojny, zaczęto 
organizować w Chojnie pierwszą polską 
szkołę. Rozpoczęła ona swą działalność 
już 1 września 1945 roku i znajdowała 
się  w zastępczym budynku przy ulicy 
Mieszka I. Liczyła 150 uczniów - cztery 
oddziały, które prowadziło trzech 
nauczycieli. 
15 marca 1946 roku przeniesiono szkołę 
do budynku przy ulicy Szkolnej 15, 
gdzie funkcjonuje po dzień dzisiejszy. 
Historyczną datą w dziejach szkoły jest 
dzień 28 lutego 1963 roku. 

Jest to termin nadania szkole imienia. Patronem szkoły został Janusz Korczak, 
człowiek, który nade wszystko pokochał dzieci. 
W 1973 roku szkoła otrzymała sztandar, który ufundował Komitet Rodzicielski. 
W następnych latach szkoła wielokrotnie przekształcała się. W 1999 roku,                  
w ramach reformy szkolnej, zostało utworzone Gimnazjum. Uchwałą Rady 
Gminy Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Gimnazjum zostały 
połączone w Zespół Szkół w Chojnie. 
W 2004 roku szkolne mury opuścili ostatni uczniowie Szkoły Podstawowej                   
i pozostały tylko klasy gimnazjalne. Decyzją uczniów, nauczycieli i rodziców 
osoba patrona szkoły nie zmieniła się.  Placówka  nadal nosi imię Janusza 
Korczaka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY 
 

 
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, 

pedagog, teoretyk wychowania, pisarz, działacz 
społeczny i lekarz, współtwórca Domu Sierot   
w Warszawie i sierocińca Nasz Dom. Twórca 
oryginalnego systemu wychowania, w którym wielką 
rolę odgrywały formy pobudzające samodzielność  

i społeczną aktywność dzieci. Prowadził rozległą 
działalność pedagogiczną, m.in. kurator sądu dla 

nieletnich, autor popularnych pogadanek 
radiowych, książek dla dzieci i młodzieży. 

Najpopularniejsze dzieła Korczaka  to: Król Maciuś I, 
Bankructwo małego Dżeka. Zginął w obozie 
hitlerowskim w Treblince, towarzysząc dobro-wolnie 

wychowankom swego sierocińca wywiezionym              
 z getta warszawskiego.  
 
 
 
Najpiękniejsze myśli Korczaka: 
 
„Dziecko chce być dobre 
Jeśli nie umie – naucz 
Jeśli nie wie – wytłumacz 
Jeśli nie może o pomóż”  
 
„ ... jesteśmy bezradni, bo znamy rzeki w Afryce i zwyczaje starożytnych 
Egipcjan, a nie znamy tego, co nas otacza dziś i blisko”. 
 
„Dzieciom dobrą wolę daj, wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo”. 
 
„Bez szczęśliwego dzieciństwa, całe życie jest kalekie”. 
 
„Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną ... 
 
 
 
 



MAŁA ENCYKLOPEDIA WIEDZY GIMNAZJALISTY 
 
A 
Adres: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 
ul. Szkolna 15 
74-500 Chojna 

tel. 091- 414-39-55 
 e-mail:  korczakchojna@wp.pl 
nasza strona: korczakchojna.edupage.org 
 
Apel: w ciągu roku szkolnego czeka Cię kilka apeli. Pierwszy, zazwyczaj  
1 września z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Zwykle spotykamy się na apelu 
przy takich okazjach jak: Dzień Gimnazjalisty, Sprzątanie świata, Dzień Sportu, 
Święto Szkoły, zakończenie roku szkolnego i innych. Apel odbywa się na 
boisku szkolnym. 
 
Autobus :zwany również gimbusem: przywiezie Cię do szkoły i odwiezie do 
domu. Koniecznie zapoznaj się z godzinami przyjazdów i odjazdów. Dowozem 
zajmują się przewoźnicy gminni. Młodzież dowożona jest z Lisiego Pola, 
Granicznej, Polesin, Bar, Nawodnej, Garnowa, Godkowa, Młynar, Jelenina, 
Strzelczyna, Rurki, Kamiennego Jazu, Grzybna, Krzymowa, Krajnika Górnego 
 i Dolnego, Stok, Grabowa, Czartoryi, Narostu, Brwic, Białęg,  Łaziszcz, Mętna. 
 
B 
Baza: W budynku szkolnym, oprócz sal lekcyjnych, mieszczą się dwie 
pracownie komputerowe z Internetem, dwie duże świetlice, kuchnia ze 
stołówką, gabinet pielęgniarski, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, 
biblioteka, a także aula szkolna. Zespół sportowy to hala sportowa, szatnie, 
magazyn sprzętu sportowego, a na zewnątrz boisko szkolne. 
 
Biblioteka: Znajdziesz ją na pierwszym piętrze. Dysponuje ona bogatym 
zasobem książek i czasopism. Tutaj możesz również wypożyczyć niektóre 
podręczniki. Zasoby jej nie są niestety nieograniczone. Pamiętaj! 
 
 
C 
Chojna: czyli miasto, w którym będziesz się uczył. 
 
D 
Dni integracji- czas, w którym uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen 
niedostatecznych, trwający od 2 września do 30 września. Uczniowie w tym 



szczególnym czasie mogą poznawać nowych nauczycieli i ich wymagania oraz 
dostosować swój system uczenia się do nowych warunków. 
 
Dni otwarte szkoły- w czerwcu nasza szkoła otwarta jest dla uczniów klas 
szóstych, którym oferujemy  zwiedzanie szkoły,  
 
Dokumentacja szkolna: składają się na nią, jak nazwa wskazuje, różne 
dokumenty np. dziennik, arkusz ucznia, kalendarz spotkań z rodzicami, statut 
szkoły, szkolny system oceniania itp. 
 
Dyrektor : kieruje całokształtem życia szkoły, jest zwierzchnikiem wszystkich 
uczniów, przełożonym pracowników dydaktycznych oraz pracowników obsługi. 
 
Dziennik elektroniczny- tu o każdej porze możesz sprawdzić swoje oceny, 
nieobecności, spóźnienia. Do dziennika mają dostęp również Rodzice lub 
prawni opiekunowie. Pilnuj swoich postępów!!!! 
 
E 
Egzamin: w trzeciej klasie piszesz tzw. Egzamin gimnazjalny. Składa się on 
 z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka obcego 
np. angielskiego. Na rozwiązanie części pierwszej i drugiej  masz 120 minut, na 
część językową 9o min. 
 
F 
Ferie – czas wolny od zajęć szkolnych. Dwa tygodnie tzw. Luzu! 
 
G 
Gazeta szkolna „Pinezka” – wydawana od kilku lat. Na łamach gazetki 
ukazują się artykuły dotyczące szkoły, uczniów, nauczycieli i inne. I Ty możesz 
zostać dziennikarzem tej gazety!!! 
 
Gimnazjalista – to już Ty! 
 
Gimnazjum – kolejny etap Twojej edukacji, który trwa trzy lata i kończy się 
egzaminem. 
 
H 
Humor – rzecz tak ważna jak szóstka w dzienniku. Towarzyszy gimnazjaliście 
zawsze. 
 
I 
Identyfikator  – plakietka, na której znajduje się Twoje zdjęcie, dane 
personalne, klasa oraz nazwisko wychowawcy. Pierwszy dostaniesz już na 



początku września bezpłatnie. Zobowiązany jesteś nosić go na terenie szkoły, 
 a jego brak może doprowadzić do obniżenia oceny z zachowania. 
 
 
K 
Koła zainteresowań czyli tzw. zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę, 
horyzonty myślowe oraz sprawność fizyczną. W szkole działają następujące 
koła: 
- fizyczne 
-matematyczne 
-historyczne 
-biologiczne 
-informatyczne 
-europejskie oraz sks z sekcją piłki siatkowej, nożnej. 
 
Kronika  – księga, w której zapisujemy najistotniejsze wydarzenia z życia 
szkoły. 
 
L 
Legitymacja szkolna – najważniejszy dokument każdego ucznia. 
 
Lekcje-odbywają się wg stałego planu, rozpoczynają się o godz.8.00, a kończą  
o 14.35. 
 
M 
Monitoring - system kontroli uczniów, wykorzystujący  kamery rozmieszczone  
w szkole oraz na jej terenie. 
 
N 
Nauka-prawo i obowiązek każdego ucznia. 
 
O 
Orlik – kompleks boisk sportowych z programu rządowego „Moje boisko  
– Orlik 2012” 
 
Osiągnięcia – sukcesy, które odnoszą uczniowie w konkursach (rejonowych, 
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich) przedmiotowych i sportowych. 
 
Otrzęsiny – obyczaj pasowania nowoprzyjętych uczniów na prawdziwych 
gimnazjalistów. Zazwyczaj jest to świetna zabawa! 
 
Ochroniarz- macho dbający o ład i porządek w szkole!! 
 



P 
Pedagog szkolny – osoba, do której możesz się zwrócić z każdą sprawą. 
Gwarantowana pomoc! 
 
Pielęgniarz – pomoże w kłopotach ze zdrowiem. 
 
Plan lekcji – rozkład poszczególnych zajęć na cały tydzień. 
 
Podręczniki – Twoja prywatna kopalnia wiedzy. 
 
Przedmioty – dzielą się na obowiązkowe (język polski, język angielski, 
matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, technika, plastyka, 
muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie) 
 i nieobowiązkowe (religia,  wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o życiu, 
wiedza a życie). 
 
R 
Rok szkolny – obejmuje dwa semestry rozdzielone feriami. Rozpoczyna się 
zazwyczaj 01 września a kończy się w ostatnim tygodniu czerwca. 
Rada pedagogiczna – kolegium nauczycielskie. 
 
S 
Samorząd uczniowski – przedstawicielstwo uczniów w szkole, broniące 
interesów ucznia, organizujące czas wolny i współdecydujące o najważniejszych 
sprawach szkoły. 
 
Statut szkoły – zbiór przepisów określających zakres i sposób działania szkoły. 
 
Stołówka szkolna – przyjemne miejsce, w którym spożyjesz smaczny posiłek. 
 
Strona internetowa naszej szkoly: korczakchojna.edupage.org 
 
Strój ucznia – powinien być schludny, czysty, skromny, stosowny do 
okoliczności. 
 
Stypendium – nagroda dla wyróżniających się uczniów w nauce,  w sporcie 
oraz godnie reprezentujących szkołę. 
 
Szkolny System Oceniania  (SSO) – zbiór przepisów regulujący sposób 
oceniania, klasyfikowania, promowania, nagradzania i karania uczniów. 
 
Świadectwo – dokument stwierdzający promocję do następnej klasy oraz 
ukończenie szkoły. 



 
Świetlica szkolna – miejsce, w którym uczeń zobowiązany jest przebywać  
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lub na 
odjazd autobusu szkolnego. 
 
T 
Test na wejście – test sprawdzający wiedzę ze szkoły podstawowej. 
 
Test w połowie cyklu kształcenia – sprawdzian umiejętności klasy drugiej. 
 
 
W 
Wakacje – przyjemny odpoczynek, na który czekasz cały rok. 
 
Wychowawca – nauczyciel opiekujący się daną klasą.  
 
Z 
Zachowanie – odpowiedni sposób bycia, podlegający ocenie. 
 
Zebranie z rodzicami – comiesięczne spotkanie rodziców z nauczycielami 
poświęcone omówieniu wyników w nauce i zachowania ucznia oraz wszelkich 
spraw związanych z edukacją. 
 


