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Co Państwu zaprezentujemy

� Kilka słów o tym - Kim jesteśmy

� Jakie mamy programy, cele i metody pracy

�Nasze osiągnięcia, certyfikaty i wyniki egzaminów

� Co oferujemy naszym dzieciom poza zajęciami 
szkolnymi
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Kim jesteśmy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II powstała 

w 1999 r. z pasji i miłości do dzieci . 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego MILENIUM wchodzą:
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• Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Legionowie

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonnie

•• NiepubliczneNiepubliczne EuropejskieEuropejskie GimnazjumGimnazjum JęzykoweJęzykowe

ww LegionowieLegionowie



Misja szkoły

� Jesteśmy „Szkołą odkrywców talentów”

� Realizujemy program „Język to podstawa. Ucz się języków”

� Jesteśmy szkołą rzetelnie uczącą� Jesteśmy szkołą rzetelnie uczącą

� Wychowujemy do szczęścia

Piękno, dobro i prawda to dla nas najważniejsze wartości. 

Uczymy więc prawdy, kształtujemy piękno i wychowujemy do twórczego działania w 

samodzielnym życiu. Kierujemy się uwrażliwieniem 

na tradycję narodową i cnoty patriotyczne
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Nasza kadra
Co nas wyróżnia, czym się kierujemy, co dajemy uczniom od siebie

„Dobry „Dobry „Dobry „Dobry wychowawca, który niewychowawca, który niewychowawca, który niewychowawca, który nie wtłacza awtłacza awtłacza awtłacza a wyzwala, wyzwala, wyzwala, wyzwala, 

nienienienie ciągnie aciągnie aciągnie aciągnie a wznosi, niewznosi, niewznosi, niewznosi, nie ugniataugniataugniataugniata aaaa kształtuje, kształtuje, kształtuje, kształtuje, 

nienienienie dyktuje adyktuje adyktuje adyktuje a uczy, nieuczy, nieuczy, nieuczy, nie żąda ażąda ażąda ażąda a zapytuje zapytuje zapytuje zapytuje ––––

przeżyje wraz zprzeżyje wraz zprzeżyje wraz zprzeżyje wraz z dziećmi wieledziećmi wieledziećmi wieledziećmi wiele natchnionych chwilnatchnionych chwilnatchnionych chwilnatchnionych chwil.”.”.”.”

Janusz Korczak

11.03.2016 5 5



Kadra – nasz Kodeks

� emanuje głęboką życzliwością, mocą i energią twórczą
� pomaga przezwyciężać szkodliwe oddziaływania, którym
bezustannie podlega subtelna i wrażliwa osobowość każdego dziecka
� pozostaje w kontakcie i poczuciu głębokiej więzi z każdym
podopiecznym
� jest świadomy i wyczulony na potrzeby, odmienność i zdolności
każdego dziecka

Nauczyciel jest jak przewodnik po górskiej trasie- wyleje z 
Ciebie sporo potu, ale bezpiecznie doprowadzi do schroniska
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każdego dziecka

�jest uważny i właściwie diagnozuje trudności dziecka oraz wskazuje
najlepsze drogi pomocy
� w procesie dydaktycznym uwzględnia zarówno uwarunkowania
fizyczne, środowiskowe, emocjonalne, osobowościowe jak i
predyspozycje fizyczne każdego dziecka
� zawsze postrzega sytuację ucznia w kontekście jego rodziny, szkoły,
społeczności lokalnej i światowej
� rozbudza w uczniach chęć do współuczenia się i współtworzenia



Nasz pomysł na nowoczesną szkołę

Edukacja w naszej szkole oparta jest na czterech filarach 
nauczania i wychowania:

� Uczyć się, aby wiedzieć  - to Wiedza

� Uczyć się, aby działać - to Umiejętności

� Uczyć się, aby być  - to System Wartości i Postaw

� Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi  - to „Pokojowe 

współistnienie i współdziałanie całej ludzkości”
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ABSOLWENT
Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego 

w Legionowie

Wiedział kim jest: znał 
siebie i swoje korzenie

Odczuwał codziennie 
sens swojego życia

Potrafił zdobywać 
potrzebną mu wiedzę

Lubił się uczyć i dbał o 
swój rozwój
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sens swojego życia

Potrafił myśleć 
samodzielnie i dokonywał 

wyborów w oparciu o 
własne wartości

potrzebną mu wiedzę

Miał siłę charakteru 
pozwalającą mu skutecznie 

działać: 
wyznaczać i osiągać cele

Miał dobre relacje z innymi



Jak to robimy?Jak to robimy?
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Programy

� Edukacja i wychowanie wymaga starannego 
przygotowania kadry i metodyki

� Dobre programy edukacyjne pomagają w � Dobre programy edukacyjne pomagają w 
osiąganiu  najwyższych celów

� Realizujemy wiele różnych programów 
nauczania z wielu dziedzin
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Nasze programy
Zajęcia fakultatywne

� Matematyczno - Przyrodnicze

�� Humanistyczne

� Sportowe
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Programy
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Nasi Partnerzy

Współpracujemy z wieloma instytucjami

i partnerami, aby wzbogacać naszą ofertę: 

� edukacyjną� edukacyjną

� wychowawczą

� poznawczą

po to, aby w najlepszy i skuteczny sposób zachęcić 
naszych uczniów do aktywności w szkole i poza nią.
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Nasi Partnerzy
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Certyfikaty

Szkoła posiada liczne certyfikaty

� Laureata ogólnopolskich konkursów

� Programów edukacyjnych i nauczania� Programów edukacyjnych i nauczania

� Fundacji i stowarzyszeń społecznych

� Programów promujących zdrowy i aktywny styl 
życia
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Certyfikaty
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Certyfikaty
Laureaci VI edycji konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015 

W procesie certyfikacji oceniano między innymi:

� doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej

Nagroda Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej 

� doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej

� prestiż placówki

� dynamikę jej rozwoju

� atrakcyjną infrastrukturę i wyposażenie sprzyjające

nauce i opiece
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Certyfikaty – Gimnazjum 2015
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GIMNAZJUM ROKU 2015:
ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH-NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

NIEPUBLICZNE EUROPEJSKIE GIMNAZJUM JĘZYKOWE W LEGIONOWIE
PRYWATNE GIMNAZJUM O PROFILU KATOLICKIM "SCHOLAR" W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
GIMNAZJUM TWP W CIECHANOWIE
PRYWATNE GIMNAZJUM GAUDIUM ET STUDIUM W POZNANIU



Nasze Wyniki

→ czy dobrze wykorzystujemy nasze możliwości?

→ czy jesteśmy skuteczni?→ czy jesteśmy skuteczni?

→ czy mamy osiągnięcia?
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Miarą są wyniki egzaminów



Wyniki egzaminów
Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

80

100
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40

60

J. polski Matematyka Historia i WOS Nauki przyrodnicze J. angielski podst. J. angielski roz.

Szkoła Milenium

powiat legionowski

woj. mazowieckie

Polska



Czy lekcje muszą Czy lekcje muszą Czy lekcje muszą Czy lekcje muszą 
zawsze wyglądać zawsze wyglądać zawsze wyglądać zawsze wyglądać zawsze wyglądać zawsze wyglądać zawsze wyglądać zawsze wyglądać 

tak samo tak samo tak samo tak samo ????????????
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Lekcje inaczej
Wykorzystanie rysunku na lekcji języka polskiego
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Lekcje inaczej
Wykorzystanie klocków Lego Education

na lekcji języka polskiego
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Lekcje inaczej
Matematyka i fizyka 
w życiu codziennym
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Lekcje inaczej

Warsztaty chemiczne
„Tęczowe pH”
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„Granice „Granice 
mojego języka mojego języka 

Nauka języka angielskiego 

mojego języka mojego języka 
są granicami są granicami 
mojego świata”mojego świata”



Już ponad 70707070 naszych uczniów uzyskało 

certyfikaty PET i FCE 

Nauka języka angielskiego 



Spotkania z powieścią angielską
Charles Dickens



Spotkanie z historią Anglii
Becket i Henry II



Speaking Exams



Nauka i rozrywkaNauka i rozrywkaNauka i rozrywkaNauka i rozrywka
poza szkołąpoza szkołąpoza szkołąpoza szkołąpoza szkołąpoza szkołąpoza szkołąpoza szkołą
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Rozwój zainteresowań kulturalnych
Uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach świata kultury



Festiwal Teatrów Młodzieżowych
2 edycja – William Shakespeare



Festiwal Nauki w Jabłonnie



Współpraca artystyczna 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa



Teatr Teatr Teatr Teatr ---- synteza sztuksynteza sztuksynteza sztuksynteza sztuk



Tradycyjne spotkania gwiazdkowe
Ratusz w Legionowie



POLSKA

AKCJA
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AKCJA

HUMANITARNA

i nasz udział w programie

„Opowiadamy, żeby rozumieć. 
Rozumiemy, żeby zmieniać.”



Niepubliczne Europejskie Gimnazjum
Językowe w Legionowie zostało wybrane
spośród wielu placówek z województwa

Polska Akcja Humanitarna

spośród wielu placówek z województwa
mazowieckiego do udziału w projekcie



‘Storytelling’ 
i nowe media 

w edukacji globalnej



Film o działalności PAH
Projekt uczniów naszego Gimnazjum
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EuroWeek - Szkoła Liderów
Językowy obóz szkoleniowy organizowany
przez Europejskie Forum Młodzieży

� Kierowanie

� Europa

� Praca w grupie� Praca w grupie

� Praca

� Zabawa

� Doborowa ekipa
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Więc Kim jesteśmy?

Szkołą, która trwa i rozwija się

dzięki pasji i miłości do dzieci

Szkołą, która kreatywnie łączy
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� tradycje z nowoczesnością
� wyzwania z osiągnięciami
� potrzeby z innowacyjnością
� edukację z aktywnym odkrywaniem samego siebie
� odpowiedzialność z wychowaniem do szczęścia



Gdzie nas znaleźć

• Niepubliczne Europejskie Gimnazjum 
Językowe w Legionowie  ul. Piłsudskiego 47

• http://szkolamilenium.pl/• http://szkolamilenium.pl/

• https://www.facebook.com/zespolszkolnymilenium/
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… a od nowego roku szkolnego

Zapraszamy wszystkich 

Gimnazjalistów  Gimnazjalistów  

do naszej nowej placówki 

w Legionowie 

11.03.2016 46 46



Dziękujemy !Dziękujemy !Dziękujemy !Dziękujemy !
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