KARTA INFORMACYJNA
GIMNAZJUM NR 2 PRZY SALEZJAŃSKIM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM
W RÓŻANYMSTOKU
2014/2015
Nazwa szkoły
(zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozp. o ramowym statucie)
Adres szkoły

Rok założenia szkoły
(na podstawie aktu założycielskiego
lub zaświadczenia o wpisie do
ewidencji j.s.t.)
Dyrektor szkoły
Rada Szkoły
Nazwa
gminy
(wiejskiej
lub
miejskiej)
Nazwa powiatu
Typ miejscowości, w której znajduje
się szkoła (miasto, wieś)
Status
szkoły
(publiczna,
niepubliczna)
Forma organizacji (samodzielna,
filia)
Organ prowadzący szkołę

Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku

16-200 Dąbrowa Białostocka, Różanystok 13B
tel./.fax (85) 7-128-408
e-mail: osrodekrstok@salezjanie.pl
www.rozanystok.salezjanie.pl
2012

ks. mgr Krzysztof Grzendziński
gmina miejsko-wiejska Dabrowa Białostocka
powiat sokólski
wieś
niepubliczna
samodzielna

Towarzystwo Salezjańskie
Inspektorat Św. Stanisława Kostki w Warszawie
Wizytator
sprawujący
nadzór Podlaski Kurator Oświaty
pedagogiczny (tel.)
tel. (85) 748-48-48
Liczba uczniów
22
Liczba oddziałów
3
w oddziałach
klas I-III
Zmianowość
1,00
Liczba uczniów, których droga do
nie dotyczy
szkoły
przekracza
odległości
wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o
systemie oświaty
Stopień organizacji szkoły
pełna
Liczba uczniów
Kl. I
7
w poszczególnych
Kl. II
6

oddziałach
Kl. III
9
(oddziały
integracyjne
oznaczyć
skrótem „int.”)
Wyniki egzaminu zewnętrznego w Część humanistyczna:
roku 2014
- język polski - średnia: - 77,0 %
- historia i wos - średnia: - 72,0 %
Część matematyczno-przyrodnicza:
- matematyka - średnia: - 42,67
- przedmioty przyrodnicze - średnia: - 56,0 %
Język angielski:
- poziom podstawowy – średnia: - 70,33 %
- poziom rozszerzony – średnia: - 34,33 %
Liczba nauczycieli uczących w
16/18
szkole / liczba etatów
pedagogicznych
stopień naukowy
wykształcenie wyższe
inne
Liczba
doktora
zawodowe lub licencjat
nauczycieli
lub
wykształcenie
z przygot. pedagog.
posiadających
wyższe
wykształcenie
magisterskie
z
przygot. pedagog.
14
stażysta

2
kontraktowy mianowany dyplomowany

bez
Liczba
stopnia
nauczycieli,
którzy
posiadają
2
4
9
stopień awansu
zawodowego
Szkoła posiada (obiekty, sale - sala gimnastyczna
specjalistyczne itp.)
- pracownia komputerowa
- boisko „Orlik”

1

