
Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a

tel. 61 424 50 07

e-mail: gimnazjum@akademickie.edu.pl

www.gimnazjum.akademickie.edu.pl  

Jesteœmy kameraln¹ placówk¹,

w której panuje atmosfera przyjaŸni,

¿yczliwoœci, tolerancji, zaufania

i gdzie ¿aden uczeñ nie jest anonimowy.

Jesteœmy kameraln¹ placówk¹,

w której panuje atmosfera przyjaŸni,

¿yczliwoœci, tolerancji, zaufania

i gdzie ¿aden uczeñ nie jest anonimowy.

            Nasze gimnazjum znajduje siê przy ul. Pstrowskiego 3a

         (300 m od ul. Wrzesiñskiej).

      Dojazd autobusem MPK nr: 3, 4, 11 i lini¹ C.

   Dysponujemy w³asnymi budynkami

2o ³¹cznej powierzchni ok. 4200 m . 

Nasze pozosta³e placówki edukacyjne:

Gniezno, Popowo Koœcielne

Gniezno, Popowo Koœcielne

Gniezno - studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe
W¹growiec - studia: licencjackie, podyplomowe
Pi³a - studia podyplomowe

Zapraszamy ju¿ teraz.
Liczba miejsc ograniczona.
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Zapisy do Akademickiego Gimnazjum Milenium
ju¿ trwaj¹. Zakoñczenie pierwszego etapu rekrutacji
up³ywa z dniem 31 marca.
(Je¿eli Gimnazjum dysponowaæ bêdzie wolnymi miejscami, 
 to po 31 marca zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja).

O przyjêcie do naszego gimnazjum mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy absolwent
szko³y podstawowej, który posiada œredni¹ ocen minimum 4,0
i co najmniej dobr¹ ocenê z zachowania.

Postêpowanie kwalifikacyjne

Pierwszy krok:
Wype³nienie elektronicznego „kwestionariusza kandydata” na stronie
internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl 

Drugi krok:
Z³o¿enie w sekretariacie szko³y:
- orygina³u œwiadectwa z klasy pi¹tej (lub kserokopii),
- zaœwiadczenia (poœwiadczonego przez macierzyst¹ szko³ê podstawow¹)

  o œredniej ocen z pierwszego pó³rocza klasy szóstej, a tak¿e informacji
  o ocenie z zachowania,
- 2 zdjêæ legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
- dowodu uiszczenia op³aty wpisowego - 50 z³ 
  (na konto 12 1090 1375 0000 0001 1358 5675)

  oraz podpisanie „kwestionariusza kandydata”.

Trzeci krok:
Rozmowa Ucznia i Rodziców z dyrekcj¹ szko³y.
(Termin spotkania zostanie uzgodniony telefonicznie).

Czwarty krok:
Dostarczenie do sekretariatu szko³y œwiadectwa ukoñczenia klasy szóstej
i sprawdzianu szóstoklasisty.

System finansowania - przystêpny dla ka¿dej rodziny

Wpisowe:
50 z³ (op³ata jednorazowa)

Czesne:
220 z³ (10 miesiêcznych rat w roku szkolnym)

REKRUTACJA LOKALIZACJA

Ulotka informacyjna nie jest ofert¹ handlow¹ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



DLACZEGO MY?

Akademickie Gimnazjum Milenium jest nowoczesn¹
placówk¹ dzia³aj¹c¹ od wrzeœnia 2010 roku. 
Zale¿y nam na tym, aby nasi absolwenci odnieœli sukces
edukacyjny i odnaleŸli siê w przysz³oœci w warunkach XXI wieku.

ZAPEWNIAMY:

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA

- tygodniowo jedn¹ 
  (jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski - daje to 99 godzin z ka¿dego
  przedmiotu przez 3 lata), a tak¿e 15 godzin wiêcej z geografii, biologii,
  fizyki i chemii,
-  na poziome œrednio zaawansowanym
  i zaawansowanym (grupy 6-9 osobowe),
- dodatkowy jêzyk obcy do wyboru ( ),
- wykwalifikowanych nauczycieli (pracuj¹cych indywidualnie z ka¿dym
  gimnazjalist¹, nasi nauczyciele ciesz¹ siê zaufaniem uczniów),
- naukê w systemie jednozmianowym (od rana),
- sta³¹ opiekê etatowego pedagoga i psychologa,
- warunki, by nasi uczniowie odnieœli sukces - gimnazjaliœci bior¹ udzia³
  w ró¿nych formach wspó³zawodnictwa poza szko³¹, osi¹gaj¹c znaczne
  sukcesy w ró¿nych dziedzinach,
- dziennik elektroniczny,
- ma³e grupy licz¹ce ,
- indywidualne szafki na rzeczy osobiste uczniów.
  

lekcjê dodatkowo z przedmiotów egzaminacyjnych

naukê jêzyka angielskiego

niemiecki, hiszpañski, rosyjski

maksymalnie 19 uczniów

Mo¿liwoœæ rozwoju zainteresowañ i uzdolnieñ naszych uczniów dziêki
  szerokiej ofercie zajêæ dodatkowych: 
     - zajêcia teatralne,
         - zajêcia sportowe, w tym turnieje gry w pi³karzyki i tenisa sto³owego,
             - SKS,
                 - ko³a przedmiotowe (biologiczne, historyczne,
                        matematyczne, jêzyka angielskiego),
                           - zespó³ wokalno-muzyczny,
                                - chór gimazjalno-akademicki,
                                      - warsztaty dziennikarskie,
                                            - czêste wyjazdy zagraniczne.   
   

Akademickie Gimnazjum Milenium jest szko³¹ niepubliczn¹
dzia³aj¹c¹ na prawach szko³y publicznej. Gimnazjum wpisane zosta³o przez
Prezydenta Miasta Gniezna do ewidencji szkó³, a tak¿e uzyska³o pozytywn¹
opiniê Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty.

- legitymuj¹cy siê co najmniej kilkuletnim sta¿em pracy,
- entuzjastycznie podchodz¹cy do swojej pracy,
- ciesz¹cy siê zaufaniem i ¿yczliwoœci¹ uczniów,
- wymagaj¹cy, ale jednoczeœnie przyjaŸni w stosunku do swoich podopiecznych.

- przestrzenne, jasne sale lekcyjne,
- wysokiej klasy laboratorium komputerowe,
- sala sportowa (400 m2) z szatniami i pe³nym wêz³em sanitarnym,
- sala astronomiczna,
- boisko szkolne,
- strefa wypoczynku,
- biblioteka i czytelnia szkolna,
- barek do dyspozycji uczniów zapewniaj¹cy smaczne, po¿ywne i tanie posi³ki. 

Pozytywna opinia

Grono pedagogiczne to doœwiadczeni pedagodzy:

Doskona³e warunki lokalowe:

barek Milówka

sala informatyczna

Jesteœmy najlepsi!
PrzyjdŸ, zobacz, przekonaj siê sam!

www.gimnazjum.akademickie.edu.pl  

NIE TYLKO SIÊ UCZYMY

festyn rodzinny

bal gimnazjalny

English Songs Festival

wycieczka szkolna
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