
NNAASSZZ  PPAATTRROONN  

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit 
1878 lub 1879-1942), prekursor walki                  
o prawa dziecka, twórca nowoczesnego 
antyautorytarnego systemu wychowania, 
opartego na różnych formach dziecięcego 
samorządu; lekarz z wykształcenia                 
i zawodu, pisarz  z talentu, wychowawca                       
i pedagog z powołania i wyboru; w latach 
1912-1942 dyrektor warszawskiego Domu 
Sierot dla dzieci żydowskich, od 1919 
współorganizator Naszego Domu - dla dzieci 
polskich, wykładowca w Państwowym 
Instytucie Pedagogiki Specjalnej, 
współpracownik wielu pism i założyciel 
"Małego Przeglądu", pierwszego czasopisma, 
redagowanego wraz z dziećmi, autor 
popularnych pogadanek radiowych  
– gadaninek Starego Doktora. Napisał m.in. 
"Jak kochać dziecko", "Prawo dziecka do 
szacunku", "Króla Maciusia Pierwszego", 
"Króla Maciusia  na wyspie bezludnej". Mimo 
szansy opuszczenia getta pozostał   ze swymi 
podopiecznymi i zginął wraz  z nimi wywieziony 
do obozu zagłady  w Treblince. 
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7744--550000  CChhoojjnnaa  
 

tel. 091 414 39 55 
tel/fax 091 414 34 50 

e-mail:  korczakchojna@wp.pl 
nasza strona: korczakchojna.edupage.org   



      U nas 
 

� zdobędziesz wiedzę 

� rozwiniesz zainteresowania 

� znajdziesz przyjaciół 

� poczujesz się bezpiecznie 

� uwierzysz w siebie 

� polubisz szkołę 

� nauczysz się uczyć 

� nie będziesz się nudził 

� spotkasz się z tolerancją, akce-

ptacją i zrozumieniem 

� poczujesz się potrzebnym 

� poznasz patrona i tradycje szkoły 

� zrealizujesz swoje marzenia doty-

czące dalszej edukacji 
    

SZKOŁA NASZA TO:SZKOŁA NASZA TO:SZKOŁA NASZA TO:SZKOŁA NASZA TO:    

• 500 uczniów 
• 23 oddziały w tym: 

7  klas pierwszych 
8 klas drugich 

                   8 klas trzecich 

• 58 nauczycieli 

• 3 pedagogów 

• 2 świetlice szkolne 

• nowoczesna kuchnia, stołówka 
(bardzo smaczne trzydaniowe, 
domowe obiady w atrakcyjnej 
cenie) 
 

• dziennik elektroniczny -  
najświeższe informacje na temat. 
ocen i frekwencji 

• dobrze zorganizowana sieć 
dowozów 

• nauka 3 języków obcych  (j. nie-
miecki, j. angielski,   j. włoski) 

 

    NASZE GIMNAZJUM TO: 
 

SZKOŁA BEZPIECZNA 
(bez przemocy, narkotyków i dopalaczy) 

SZKOŁA ZDROWA 
(kultura osobista, higiena, opieka medyczna, 

programy profilaktyczne, baza sportowo – 

rekreacyjna) 
SZKOŁA INTEGRUJĄCA 

(środowisko) 
SZKOŁA Z DODATKOWYMI 

ZAJĘCIAMI EDUKACYJNYMI 
(zajęcia teatralne, sportowe, językowe, 

artystyczne, ekologiczne, historyczne, 

fizyczne i inne) 
SZKOŁA ROZWIJAJACA 

ZAINTERESOWANIA UCZNIA 
(bogata oferta zajęć pozalekcyjnych) 

 

  SZKOŁA MOTYWUJĄCA UCZNIA DO 
TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 

 

   SZKOŁA PRZYJAZNA  I ŻYCZLIWA 

                    OOffeerruujjeemmyy  
  

� wykwalifikowaną kadrę 

� wysoki poziom nauczania 

� aktywizujące metody pracy 

� dobrze wyposażone gabinety 

� pracownie komputerowe z dostę-

pem do Internetu 

� stołówkę z domowymi posiłkami 

� liczne koła zainteresowań i zajęcia 

pozalekcyjne 

� bazę sportową 

� atrakcyjne formy wypoczynku 

� dwie świetlice 

� bibliotekę z czytelnią 

� opiekę pedagogów szkolnych 

� opiekę higienisty 

� współpracę z zagranicą 

� różne formy współpracy z rodzi-

cami i ze środowiskiem 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


