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1st Middle Schoool in Bieliny was founded on !st September 1999. There are 435
students aged 13 to 16 and 39 teachers. After three years of studying, students take
the final exam.

Gimnazjum w Bielinach, tak jak gimnazja w całym kraju, powstało 1 września 1999 r. Jest to drugi,
obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka
w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze
zależy wybór kolejnej szkoły



:
The school curriculum includes:
• Polish 
• Foreign languages English , 

German and Russian
• History
• Social Studies
• Maths 
• Physics and Astronomy
• Chemistry
• Biology
• Geography
• Art / Musi
• technika 
• IT
• Physical Education
• edukacja dla bezpieczeństwa
• Religious Studies or Ethics
• Sexual Education



Students have 6 or 7 45-minute lessons every day from Monday to Friday.
Teachers try to motivate the students using modern methods of teaching
and ICT.

Wszystkie zajęcia trwają 45 minut.
Uczniowie dziennie mają od 6 – 7 godzin
zajęć obowiązkowych.
Staramy się aby zajęcia były prowadzone
metodami aktywizującymi przy użyciu
technologii informacyjnej. ICT .



History 
Club

The winner of the art contest 
and his works.

There are lots of extra activities aimed at
both weaker and gifted students.



AFTER SCHOOL ACTIVITIES:

DANCE CLUB

SCHOOL CHOIR

ART CLUB

SPORTS CLUB



EUROPEAN SCHOOL
CLUB

WYMIANA MŁODZIEŻY
Wizyty we Francji, Holandii, 
Włoszech i Hiszpanii

STUDENT EXCHANGE:
Our students have visited France, 
Holland, Italy and Spain.



OUR SCHOOL HAS BEEN INVOLVED IN THE FOLLOWING 
PROJECTS: 

FENIKS – physics project in 
cooperation with 

Youngster – extra English 
classes for the third graders

Coca-Cola Cup –
football championship 
for teenagers.

Śpiewająca Polska 
(Singing Poland) Polish 
programme for school 
choirs.



Debata młodzieży i starszych na temat „Obecności przeszłości w naszym codziennym życiu.”
A heated discussion during a debate titled ‘’The presence of history in our daily lives.”

Przykładowe inicjatywy uczniów z Gimnazjum 
w Bielinach  im. Jana Pawła II. 
Our students’ initiatives.
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Akcja „Flaga” – uczniowie we współpracy z gminą rozdają
mieszkańcom flagi zachęcając do ich wywieszania w czasie
uroczystości państwowych.

Students, in cooperation with the Communal
Office, hand out Polish flags. In this way, they
encourage the citizens to display flags during
national holidays and celebrations.



Akcja „Flaga” – uczniowie we współpracy z gminą rozdają
mieszkańcom flagi zachęcając do ich wywieszania w czasie
uroczystości państwowych.

Students, in cooperation with the Communal
Office, hand out Polish flags. In this way, they
encourage the citizens to display flags during
national holidays and celebrations.



Pomagamy głodnym dzieciom – zbiórki żywności.
Our students collect food for hungry children.
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Przekraczamy granice – zbiórka książek dla polskich  
bibliotek  na Litwie.
We are going international!  Our students collect
books for Polish libraries in Lithuania.



Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach 
charytatywnych, bo wierzymy , że  warto 
pomagać!
We support national 
charities
because we believe
in helping people.
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„Nihil de nobis sine nobis”‐ nic o nas bez nas.  Udział 
w konferencji z Rzecznikiem Praw Dziecka.
At a conference with Children Rights Defender.



„Nihil de nobis sine nobis”‐ nic o nas bez nas.  Udział w 
debacie zorganizowanej z okazji Europejskiego Tygodnia 
Młodzieży w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. 
Edwarda Lipińskiego .

„Nihil de nobis sine nobis” –
Nothing about us without us.
A debate held during National 
YouthWeek
at School of Economics and 
Law in Kielce.



W szkole uczymy się samorządności – wybory do 
Samorządu Uczniowskiego.
Student Council election.



ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 
GIMNAZJUM W BIELINACH 

IM. JANA PAWŁA II

Thank you for your attention.
Kiitos huomiota

*translation from google 

ja nauti performanssi*


