Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach
Sławkowice 162, 32-020 Wieliczka
tel./fax: 12 451 32 28, e-mail: gimn.slawkowice@onet.pl, strona: www.gimnazjumslawkowice.biskupice.pl

Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców przy Gimnazjum, poświęcony w dniu 16 czerwca 2006 r. przez kardynała Stanisława Dziwisza.
The school banner was estabilished by the counsel parents and it was consecrated on 16th of June 2006, by cardinal Stanislaw Dziwisz.
The history of the Rev. Karol Wojtyła Junior High School in
Sławkowice is closely connected with Stanisław Jamka, a socially
involved councillor and chair of the village council. In 1986
Stanisław Jamka initiated the establishment of a Social Committee
for the Erection of a Primary School and Kindergarten. Thanks to
the support of the local community and to the subsidies from
various institutions, in 1991 the Primary School in Sławkowice
started its educational activity.
The reform of the education system in 1999 brought
a significant change – the new and spacious building provided
classrooms for the only Junior High School in the Biskupice
Commune. On 16 June 2006, the Junior High School was given
the honourable name of Karol Wojtyła. The school has 12 classes
(and a potential to open integrative classes) which educate young
people form 11 village districts including Biskupice, Bodzanow,
Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułow, Szczygłow,
Tomaszkowice, Trąbki and Zabłocie.
Comfortable spatial conditions and well equipped classrooms
make the education in the School a pleasant experience. Our
students study two foreign languages, i.e. English and German.
They can also participate in various facultative classes and interest
groups, as well as develop their talents and skills during our extra
art or sports classes. The School’s professional staff who
continually rise their qualifications, educate the teenagers with
great passion and enthusiasm in the spirit of tolerance and respect
for the dignity of another man. And our priority is to combine the
process of education which takes into consideration students’
individual gifts, likes and dislikes as well as their safety, with
a friendly cooperation between students, their parents and
teachers. Our school achieves its objectives on the basis of
teaching of Jean Paul II, in order to responsibly and creatively
assist students on their way to explore the world
as well as their own personalities.

Historia Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły jest ściśle związana z p. Stanisławem Jamką, społecznikiem, wieloletnim sołtysem i radnym. W 1986 r. zapoczątkował on założenie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
Dzięki wsparciu lokalnych mieszkańców oraz dotacjom z różnych
instytucji w 1991 r. oddano do użytku Szkołę Podstawową
w Sławkowicach.
Reforma systemu oświaty z 1999 r. przyniosła sporą zmianę –
nowy i przestronny budynek stał się siedzibą jedynego gimnazjum w gminie Biskupice, które od 16 czerwca 2006 r. nosi
zaszczytne imię ks. Karola Wojtyły. W 12 oddziałach (z możliwością utworzenia oddziału integracyjnego) uczy się młodzież z 11
sołectw: Biskupic, Bodzanowa, Jawczyc, Łazan, Przebieczan,
Sławkowic, Sułowa, Szczygłowa, Tomaszkowic, Trąbek i Zabłocia.
Dobre warunki lokalowe i wyposażone sale lekcyjne sprawiają,
że nauka w gimnazjum upływa w miłej atmosferze. Uczniowie
uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
mogą korzystać z szerokiej gamy kół przedmiotowych i zainteresowań oraz rozwijać swoje talenty w zespołach artystycznych
i sportowych. Fachowa kadra, dzięki ustawicznemu poszerzaniu
własnych kwalifikacji, z pasją i entuzjazmem wychowuje młodzież
w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.
Praca uwzględniająca indywidualne predyspozycje uczniów, bezpieczeństwo oraz życzliwa współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli to priorytety szkoły. Gimnazjum realizuje swoje cele, opierając się na nauce Jana Pawła II tak, by z pełną odpowiedzialnością
i kreatywnością towarzyszyć uczniom w drodze do poznawania
świata i siebie samych.
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