KARTA INFORMACYJNA
GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE BIALOSTOCKIEJ
2014/2015
Nazwa szkoły

Gimnazjum im. Armii Krajowej
w Zespole Szkół Samorządowych
Adres szkoły
16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Szkolna 9a
tel. /fax(85) 712-02-17, e-mail – jerzy32@wp.pl
www.gimdabrowa.szkolnastrona.pl
Rok założenia szkoły
1999
Dyrektor szkoły
mgr Jerzy Białomyzy
Rada Rodziców
Krystyna Czarkowska
Nazwa gminy
gmina miejsko-wiejska – Dąbrowa Białostocka
Nazwa powiatu
powiat sokółski
Typ miejscowości, w której znajduje miasto
się szkoła
Status szkoły
publiczna
Forma organizacji
samodzielna
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Białostocka
(www.dabrowa-bial.pl)
Wizytator
sprawujący
nadzór Kuratorium Oświaty w Białymstoku
pedagogiczny (tel.)
tel. (85) 748-48-48
Liczba uczniów
293
w oddziałach
klas I-III
Zmianowość
Liczba uczniów, których droga do
szkoły
przekracza
odległości
wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o
systemie oświaty
Stopień organizacji szkoły
Liczba uczniów
w poszczególnych
oddziałach
(oddziały integracyjne – „int.”)
Wyniki egzaminu zewnętrznego w
2014 r.

Liczba oddziałów

13

1,00
101

pełna
Kl. I
Kl. II
Kl. III
Część humanistyczna:
a) historia i wiedza o społeczeństwie
Średnia – 58,9%
Stanin – 5-średni
b) język polski
Średnia – 66,3%
Stanin – 5-średni

94
108
91

Liczba nauczycieli uczących w
szkole / liczba etatów
pedagogicznych
stopień naukowy
Liczba
doktora
nauczycieli
lub wykształcenie
posiadających
wyższe
wykształcenie
magisterskie
z

Część matematyczno-przyrodnicza:
a) przedmioty przyrodnicze
Średnia – 47,5%
Stanin – 4-niżej średni
b) matematyka
Średnia – 45,1%
Stanin – 5-średni
Język angielski:
a) poziom podstawowy
Średnia – 66,6%
Stanin – 5-średni
b) poziom rozszerzony
Średnia – 44,4%
Stanin –
Język rosyjski:
a) poziom podstawowy
Średnia – 73,9%
Stanin –
b) poziom rozszerzony
Średnia – 44,4%
Stanin –
44/35,71

wykształcenie wyższe
zawodowe lub licencjat
z przygot. pedagog.

inne

przygot. pedagog.
41
stażysta

bez
Liczba
stopnia
nauczycieli,
którzy
posiadają
1
stopień awansu
zawodowego
Szkoła posiada (obiekty,
specjalistyczne itp.)

-

3
kontraktowy mianowany dyplomowany

2

15

26

sale - hala sportowa, sala gimnastyczne, siłownia
- aula
- pracownia komputerowa
- świetlica
- boisko wielofunkcyjne

-

-

