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Za treść informacji przedstawionych przez
szkoły wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone
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Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

Lokalizacja

Nauczane
Języki
obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją klasy
integracyjne

1. Gimnazja publiczne

Gimnazjum nr 1
im. Jana III Sobieskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-200 Częstochowa
tel. (034) 364-23-43
e-mail:
g01@edukacja.czestocho
wa.pl
www.gimnazjum1.drl.pl
mgr Iwona Śpiewak

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 50

- j. ang.
- j. niem.
- j. franc.

- kompleks boisk
sportowych
- sala gimnastyczna
(wspólna z SP 50)
- świetlica
- biblioteka
- Centrum
Informacji
Multimedialnej
- pielęgniarka
- stołówka
- szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 64%
historia i WOS - 65%
przedmioty
przyrodnicze - 54%
matematyka - 52%
jęz. angielski (podst.) 75%
jęz. angielski (rozsz.)
-57%

brak

Gimnazjum nr 2
im. Pokolenia Kolumbów
w Częstochowie
ul. Baczyńskiego 2a
42-200 Częstochowa
tel./fax. (34) 322-31-21
e-mail:
gim_dwojka@poczta.onet.pl

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 2

- j. ang.
- j. niem.

- pracownia
komputerowa
- pracownie
przedmiotowe
wyposażone w
multimedialne
pomoce jak np.
mikroskop z
możliwością
podłączenia do
monitora Internetowe
Centrum
Informacji
Multimedialnej
- basen
- sala gimnastyczna
- podjazd dla
niepełnosprawnych
-toaleta dla
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 68%
historia i WOS - 66%
przedmioty
przyrodnicze - 50%
matematyka - 51%
jęz. angielski (podst.) 68%
jęz. angielski (rozsz)
- 43%

brak

g02@edukacja.czestochowa.pl
www.gim2.ids.czest.pl
mgr Tomasz Ociepa
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Gimnazjum nr 3
im. Armii Krajowej
ul. Leona Schillera 5
42-200 Częstochowa
tel./fax. (34) 322-19-44
e-mail:
gimn3cz@poczta.onet.pl
www.gimn3.net
mgr Beata StrzeleckaMach

Lokalizacja

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 48

Nauczane
języki
obce

- j. ang.
- j. niem.
- j. franc

Baza szkoły

- pracownie
przedmiotowe
- pracownia
informatyczna
-Centrum Edukacji
Multimedialnej
- sala gimnastyczna
- możliwość
korzystania z
pływalni
- świetlica
-możliwość
korzystania ze
stołówki.
-gabinet lekarski.
-szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

5

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski -72 %
historia i WOS - 71%
przedmioty przyrodnicze
-57%
matematyka - 57%
jęz. angielski (podst.)
-80%
jęz. angielski (rozsz) - 60%

Istnieją klasy
integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

brak

Lokalizacja

Nauczane
języki
obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

język polski - 58%
historia i WOS - 59%
przedmioty przyrodnicze 43%
matematyka - 34%
jęz. angielski (podst.) - 61%
jęz. angielski (rozsz.) - 32%

szkoła znajduje - j. ang.
się w
- j. niem.
samodzielnym - j. franc.
budynku

- Centrum
Informacji
Multimedialnej
- sala gimnastyczna
-sala do gimnastyki
korekcyjnej
- gabinet
stomatologiczny
- gabinet pomocy
przedlekarskiej
- stołówka
- świetlica
- biblioteka
- czytelnia
- sklepik uczniowski
-szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

Gimnazjum nr 6
w Zespole Gimnazjów im.
Marszałka Józefa
Piłsudzkiego
ul. Krakowska 29
42-200 Częstochowa
tel. (034) 368-15-18
e-mail:
gim6@poczta.onet.pl
www.gim6.czest.pl
mgr Małgorzata Bieć

szkoła, w
budynku z
inną szkołą

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
przedmiotowe
-biblioteka
multimedialna
-2 pracownie
komputerowe
-sala gimnastyczna
-sala korekcyjna
-stołówka
-świetlica ze
stanowiskami
komputerowymi
- sklepik szkolny

- regulamin
język polski - 47 %
historia i WOS – 48%
rekrutacji
obowiązujący w przedmioty przyrodnicze
- 32%
gimnazjum
matematyka- 26%
jęz. angielski (podst.)
- 42 %
jęz. angielski (rozsz.)
- 21%

Gimnazjum nr 7 im.
K. I Gałczyńskiego
ul. Zamenhofa 23
42-200 Częstochowa
tel./fax. (034) 323-14-76
e-mail:
g07@edukacja.czestochowa.
pl
mgr Joanna ZiółkowskaNowak

szkoła mieści
się w
samodzielnym
budynku

- j. ang.
- j. niem.

- nowoczesne
pomoce
dydaktycznetablice
interaktywne,
wizualizery
- szkolne centrum
multimedialne i
informacyjne w
bibliotece szkolnej
- gabinet terapii
pedagogicznej
- sala gimnastyczna
- sala gimnastyki
korekcyjnej
- świetlica
-stołówka
- gabinet lekarski

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

g05@edukacja.czestochowa.pl

www.gimnazjum5.czest.pl
mgr Danuta Caban

-od roku szkolnego
14/15 hala sportowa
z bogatym zapleczem
oraz salą fitness i
siłownią
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Istnieją
klasy
integracyj
ne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum
Gimnazjum nr 5 im.
Mikołaja Reja
ul. Worcella 20/22
42-200 Częstochowa
tel. (034) 361-36-96
e-mail:

język polski - 62%
historia i WOS - 62%
przedmioty przyrodnicze 47%
matematyka - 43%
jęz. angielski (podst.) - 62%
jęz. angielski (rozsz.) - 40%

brak

brak

brak

Lokalizacja

Nauczane
języki
obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją klasy
integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum
Gimnazjum nr 8 z
Oddziałami Sportowymi
im. Polskich
Olimpijczyków w
Częstochowie
ul. Szczytowa 28/30
42-200 Częstochowa
tel. (034) 366-38-00
e-mail:
g08@edukacja.czestochowa
.pl
www.8gimnazjum.yoyo.pl
mgr Anita Toborek

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 8

- j. ang.
- j. niem.

- pracownia
komputerowa z
Internetem
- 2 sale
gimnastyczne
- biblioteka
- strzelnica
- stołówka
- boisko
- świetlica
- gabinet lekarski
- gabinet
stomatologiczny
- aula.
- Szkoła jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych:
podjazd, osobna
toaleta
`

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

tak 2
język polski - 60%
klasy
historia i WOS -58%
przedmioty przyrodnicze
- 42%
matematyka - 35%
jęz. angielski (podst.)
- 57%
jęz. angielski (rozsz) - 34%

Gimnazjum nr 9
im. Adama Mickiewicza
ul. Sobieskiego 15
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 324-08-46
e-mail:
g.9@interia.pl
mgr Elżbieta Paciepnik

szkoła mieści
się w
samodzielnym
budynku

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
przedmiotowe
-Komputerowe
Centrum
Informacji
Multimedialnej
- sala gimnastyczna
- sala do gimnastyki
korekcyjnej
- boiska do piłki
siatkowej,
koszykowej,
nożnej
- bieżnia 60 m.
- gabinet
stomatologiczny
- gabinet
pielęgniarki
- podjazd dla osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 63%
brak
historia i WOS -60%
przedmioty przyrodnicze
- 46%
matematyka - 42%
jęz. angielski (podst.)
- 64%
jęz. angielski (rozsz) - 42%
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Gimnazjum nr 10
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Zespole Szkół nr 1 z
Oddziałami integracyjnymi
im. Powstania
Warszawskiego
ul. Kukuczki 30
42-200 Częstochowa
tel. (034) 362-50-05
e-mail:
zsintegr@edukacja.czestoch
owa.pl
www.zs1.czest.pl
mgr Maria Tomżyńska

Gimnazjum nr 11
im. M.PawlikowskiejJasnorzewskiej
ul. Festynowa 24
42-280 Częstochowa
tel. fax (034) 361-77-92
e-mail:
g11czest@wp.pl
www.g11.ids.czest.pl
mgr Magdalena Kałużna

Gimnazjum nr 12
im. Jana. Matejki
ul. Okólna 31/39
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 361-38-86
e-mail:
g12@edukacja.czestochowa.
pl
www.gim12.czest.pl
mgr Joanna Woźniak

Nauczane
języki obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

- j. ang.
- j. niem.

- sala
multimedialna do
nauki j. obcych
- 2 sale
informatyczne z
dostępem do
Internetu
- duża sala
gimnastyczna
- kort tenisowy
- boiska
- winda dla
uczniów
niepełnosprawnych
- podjazd dla osób
niepełnosprawnych
- toalety dla osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 60%
historia i WOS - 58%
przedmioty
przyrodnicze - 45%
matematyka - 38%
jęz. angielski
(podst.) - 63%
jęz. angielski (rozsz)
- 40%

szkoła
- j. ang.
mieści się w
- j. niem.
samodzielnym
budynku

- pracownie
przedmiotowe
- pracownia
komputerowa z
Internetem
- biblioteka
- sala
gimnastyczna
- boisko
- świetlica
- stołówka
- sklepik
Szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 61%
historia i WOS - 61%
przedmioty
przyrodnicze - 48%
matematyka - 42%
jęz. angielski
(podst.) -68%
jęz. angielski (rozsz)
- 47%

szkoła
mieści się w
samodzielnym
budynku

- pracownie
przedmiotowepracownia
multimedialna
- 2 sale
gimnastyczne
- siłownia
- świetlica
- gabinet
medyczny
- gabinet pedagoga
i psychologa
- biblioteka
multimedialna
-szkoła częściowo
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 70%
historia i WOS-71%
przedmioty
przyrodnicze- 54%
matematyka- 57%
jęz. angielski
(podst.)-76%
jęz. angielski (rozsz)
-56%

Lokalizacja

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 54 oraz VIII
LO

- j. ang.
- j. niem.
- j franc.
- j. ros.
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Istnieją klasy
integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona www,
dyrektor gimnazjum

jedna
klasa na
każdym
poziomie

brak

jedna
klasa na
każdym
poziomie

Gimnazjum nr 13 z
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. I. J. Paderewskiego
ul. Wręczycka 111/115
42-200 Częstochowa
tel. (034) 366-63-20
e-mail:
gim13@interia.pl
www.gimnazjum13.com
mgr Maciej Wawrzaszek

Lokalizacja

szkoła
mieści się
w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 13

Nauczane
języki obce

- j. ang.
- j. niem.

Baza szkoły

- sala gimnastyczna
- sala korekcyjna
- świetlica
- boisko
- pracownie
przedmiotowe
- pracownia
komputerowa
- pracownia
multimedialna

Istnieją klasy
integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona www,
dyrektor gimnazjum

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 65%
historia i WOS - 68%
przedmioty
przyrodnicze - 54%
matematyka - 48%
jęz. angielski (podst.)
- 70%
jęz. angielski (rozsz.)
- 51%

brak

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski – 76%
historia i WOS - 77%
matematyka - 65%
przedmioty
przyrodnicze - 60%
jęz. angielski (podst.)
- 81%
jęz. angielski (rozsz.)
- 60%

brak

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

Język polski - 64%
Historia i WOS - 61%
Przedmioty
przyrodnicze - 48%
Matematyka - 43%
Jęz. angielski (podst.)
- 67%
Jęz. angielski (rozsz.)
– 41%

Szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

Gimnazjum nr 14
im. Królowej Jadwigi
ul. Św. Rocha 221
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 362-82-02
e-mail:
gimnazjum_14@.wp.pl
www.gim14.masternet.pl
mgr Alina Kościelna

szkoła
mieści się w

- j. ang.
- j. niem.

samodzielnym

budynku.

- blok sportowy
- świetlica
- stołówka
- sklepik
- biblioteka
- boisko
- pracownie
przedmiotowe
Szkoła jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

Gimnazjum nr 16
im. Bolesława Chrobrego
ul. Ułańska 5/7
42-200 Częstochowa
tel. (034)365-76-74
e-mail:
g16@edukacja.czestochowa.
pl
mgr Jarosław Nurek

szkoła
mieści się w
samodzielnym

budynku

- j. ang.
- j. niem.

- sala gimnastyczna
-filia biblioteki
miejskiej
- boiska: do piłki
nożnej, siatkówki,
koszykówki
- świetlica
Szkoła nie jest
przystosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
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brak

Lokalizacja

gimnazjum

Gimnazjum nr 17
ul. Legionów 23
42-200 Częstochowa
tel./fax. (034) 360-13-06
e-mail:
gim17czestochowa@interia.
pl
www.gim17.czest.pl
mgr Beata Zemła

szkoła
mieści się w
samodzielnym
budynku

Gimnazjum nr 18 z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Kazimierza Wielkiego
ul. Orkana 95/109
42-229 Częstochowa
tel. (034) 366-33-33,
fax 366-34-34
e-mail:
gim_18@poczta.onet.pl
g18@edukacja.czestochowa
.pl

szkoła z
oddziałami
integracyjnymi
mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 53

www.gim18czest.edupage.org

mgr Henryka Sikora

Nauczane
języki
obce
- j. ang.
- j. niem.

Baza szkoły

- sala gimnastyczna
- sala treningowa
sekcji boksu
- biblioteka
- świetlica
- boiska do piłki
nożnej,
koszykowej

Sposób
rekrutacji

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją klasy
integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor

język polski - 66%
brak
historia i WOS - 59%
część przyrodnicza - 44%
matematyka - 43%
jęz. angielski (podst.) - 67%
jęz. angielski (rozsz.) – 45%

Szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- j. ang.
- j. niem.
- j. franc.

-Centrum
Informacji
Multimedialnej
- zaplecze ze
sprzętem
multimedialnym
do rewalidacji
uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
-sala widowiskowa
- sala gimnastyczna
- 2 małe salki gimn.
- boisko do piłki
nożnej, siatkowej,
koszykowej
„Orlik”
- sala do
gimnastyki
korekcyjnej
- świetlica
- biblioteka
- stołówka
- sklepik
- gabinet
pielęgniarki
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5 oddzia- regulamin
język polski - 72%
łów
rekrutacji
historia i WOS - 69%
integracyj
obowiązujący w przedmioty przyrodnicze
nych
gimnazjum
- 56%
matematyka - 58%
jęz. angielski (podst.)
- 74%
jęz. angielski (rozsz.) – 53%

Lokalizacja

Nauczane
języki
obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją klasy integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

Gimnazjum nr 19
w Zespole Szkół nr 15
ul. Orla 4/8
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 361-67-58
e-mail:
zs15@edukacja.czestochowa.pl
www.zs15.czest.pl
mgr Elżbieta Szaraniec

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 19 i tworzy
Zespół Szkół
nr 15

- j. ang.
- j. niem.
- j. franc.

- biblioteka
- sala gimnastyczna
- świetlica
- sklepik szkolny
- stołówka

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący
w gimnazjum

język polski - 58%
historia i WOS - 61%
przedmioty
przyrodnicze - 43%
matematyka - 40%
jęz. angielski (podst.)
-56%
jęz. angielski (rozsz.)
- 33%

brak

Gimnazjum nr 20
im. A. Fredry
ul. Hubermana 7
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 360-40-28
e-mail:
g20@edukacja.czestochowa .pl

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 24

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
wyposażone w
multimedialne
pomoce
dydaktyczne
- gabinet lekarski
- sala gimnastyczna
- boisko szkolne
- sala do gry w
tenisa stołowego
- biblioteka
- świetlica
- sklepik

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący
w gimnazjum

język polski - 59%
historia i WOS - 63%
przedmioty
przyrodnicze - 54%
matematyka - 53%
jęz. angielski (podst.)
-72%
jęz. angielski (rozsz)
- 51%

brak

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 52

- j. ang.
- j. niem.

- biblioteka
multimedialna
- świetlica
-wspólna ze Szkołą
Podstawową nr 52:
- sala gimnastyczna
- stołówka
- sklepik szkolny

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący
w gimnazjum

język polski - 61%
historia i WOS - 64 %
przedmioty przyrodnicze
- 50%
matematyka - 44 %
jęz. angielski (podst.)
-63%
jęz. angielski (rozsz)
- 40%

brak

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
nr 49.

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
multimedialną z
tablicą
interaktywną i
wizualizerem
- stołówka z SP nr
49
- sklepik
- gabinet
pielęgniarski
- świetlica
- biblioteka
- 3 sale
gimnastyczne
- boisko

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący
w gimnazjum

język polski - 62%
historia i WOS - 66%
przedmioty
przyrodnicze - 53%
matematyka - 51%
jęz. angielski (podst.)
-69%
jęz. angielski (rozsz)
- 49%

brak

www.gim20.edukacja.czestochowa.
pl
mgr Zdzisława
Wiewiórowska

Gimnazjum nr 21
ul. Powstańców W-wy
144a
42-271 Częstochowa
tel. (034) 366-12-75
e-mail:
gim21sekr@wp.pl
www.http://g21czestochowa.int
ernetdsl.pl

mgr Iwona Zakrzewska

Gimnazjum nr 22
ul. Jesienna 42
42-208 Częstochowa
tel. (034) 366-34-00
e-mail:
gim22_@czestochowa.op.pl
www.gim22.ids.czest.pl
mgr Dorota Strzelczyk
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Lokalizacja

Nauczane
języki
obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją lasy integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

szkoła mieści
się w budynku
ze szkoła
podstawową
nr 15

- j. ang.
- j. niem.

- Internetowe
Centra Informacji
Multimedialnej
-szkoła nie jest
przystosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 59%
historia i WOS - 67%
przedmioty
przyrodnicze - 47%
matematyka - 36%
jęz. angielski (podst.)
-60%
jęz. angielski (rozsz.)
-37%

brak

Gimnazjum nr 24
w Zespole Szkół nr 3
ul. Rozdolna 5
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 361-71-39,
email:
sekretariat.zs3@wp.pl
www.zs3.abc.pl
mgr Joanna Szeląg

szkoła mieści
się w budynku
ze szkoła
podstawową
nr 27

- j. niem.
- j. ang-.

- sala gimnastyczna
- sala korekcyjna
- pracownia
językowa z tablica
interaktywną
- świetlica
- biblioteka
- sklepik
- gabinet
pielęgniarki

- regulamin
rekrutacji
obowiązujący w
gimnazjum

język polski - 64%
historia i WOS - 62 %
przedmioty
przyrodnicze - 50%
matematyka - 63 %
jęz. angielski (podst.)
-72%
jęz. angielski (rozsz)
-54%

brak

Publiczne Gimnazjum
SPSK im. Świętego Józefa
ul. Okrzei 41
42-200 Częstochowa
tel./fax (034)323-66-63
e-mail:
gimokrzei@wp.pl
www.gimokrzei.czest.pl
mgr Janina Grewenda

szkoła mieści
się przy
kościele Św.
Józefa
Szkoła mieści
się w budynku
z Niepubl.
Przedszkolem
SPSK.
Osobne
wejścia

- j. ang.
- j. niem.
w ramach
zajęć
pozalekcyjn
ych:

- multimedialne
pomoce
dydaktyczne
- biblioteka
- świetlica
- stołówka
(catering)
- sala do gimnastyki
korekcyjnej
- siłownia
Szkoła nie jest
przystosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

- składanie

język polski- 64%
historia i WOS- 62%
przedmioty
przyrodnicze-50%
matematyka- 46%
jęz. angielski (podst.)
- 67%
jęz. angielski (rozsz)
-46%

brak

Gimnazjum Specjalne nr 26

szkoła mieści
się w Zespole
Szkół
Zawodowych
Specjalnych
im. M.
Grzegorzewskiej

- j. ang.

- pracownie
przedmiotowe
- 5 sal
rewalidacyjnych
- pracownia
polisensoryczna
- 2 pracownie
komputerowe z
dostępem do
Internetu
- sala gimnastyczna
- siłownia
- biblioteka
multimedialna
- świetlica
- sala gimnastyki
korekcyjnej

uczniowie z
brak danych
orzeczeniem z
PPPP o potrzebie
kształcenia
specjalnego
ponadpodstawowe
go dla młodzieży z
upośledzeniem
umysłowym w
stopniu lekkim
i umiarkowanym,
z
Autyzmem,
z zespołem
Aspergera

Gimnazjum nr 23
w Zespole Szkół nr 2 im.
Polskich Noblistów
ul. Wirażowa 8
42-202 Częstochowa
tel./fax (034) 369-91-15
e-mail:
zs-nr2@wp.pl
zs2@edukacja.czestochowa.pl

http://zsnr2.edupage.org
mgr Tomasz Szczygłowski

w Zespole Szkół
Zawodowych Specjalnych
im. M. Grzegorzewskiej
ul. Krótka 22
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 324-10-13,
e-mail:
zespecja@wp.pl
www.interklasa.neostrada.pl
mgr Jolanta Koszek

- j. fran.
- j. hiszp.
.
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kwestionariuszy

osobowych (do
pobrania ze
strony
internetowej lub
sekretariatu)
opinia katechety
ocena z
zachowania

brak

Nauczane
języki
obce

Lokalizacja

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia
egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją klasy integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

Gimnazjum Specjalne
w Zespole Szkół
Specjalnych nr 28
ul. św. Barbary 9/11
42-200 Częstochowa
tel/fax (034) 324-46-52
e-mail:
zssnr28@wp.pl
www.zssnr28.info
mgr Irena Tajak

samodzielna
publiczna
placówka
wynajmująca
budynki od
Zgromadzenia
Sióstr

- j.ang.

- pracownia
komputerowa z
dostępem do Internetu
- biblioteka
- 2 sale rehabilitacyjne
- internat
- świetlica
- wyżywienie
- opieka medyczna
- gabinet terapii
metodą Tomatisa
- gabinet EEG
Biofeedback
- gabinet logopedyczny
- regulowane krzesła i
stoliki dla uczniów
młodszych
- podjazdy
- winda
- toalety dla osób
niepełnosprawnych

uczniowie z
orzeczeniem z
PPPP o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
rozmowa z
opiekunami
w szkole mogą
uczyć się dzieci z
niepełnosprawno
ścią sprzężoną
(dysfunkcje
narządów ruchu
oraz
upośledzenie
umysłowe w
stopniu lekkim i
umiarkowanym
Przyjęcia trwają
cały rok

brak danych

brak

Gimnazjum Specjalne
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
nr 1
ul. Legionów 58
42-200 Częstochowa
tel./fax(034) 360-10-72
www.sosw1.czest.pl
mgr Ewa Galle

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową
Specjalną

- j. ang.

- podjazd dla
niepełnosprawnych
-toaleta dla
niepełnosprawnych
-świetlica
- pracownia
gospodarstwa
domowego
- sala gimnastyki
korekcyjnej
- gabinet logopedy
- gabinet rewalidacji
-integracja
Sensoryczna
- sala
doświadczeń świata
- pracownia techniczna
- pracownia plastyczna
- pracownia
komputerowa
- internat dla uczniów
spoza Częstochowy

uczniowie z
orzeczeniem z
PPPP o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

brak danych

brak

Gimnazjum
Specjalne nr 27
przy
Zespole Szkół
Specjalnych nr 45
dla uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym i ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami
ul. Czecha 15
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 324-65-35
e-mail:
zss45@edukacja.czestocho
wa.pl
www.zss45.czest.pl
mgr Anna Kajda

szkoła
mieści się w
samodzielnym
budynku

-

- sala do rehabilitacji
ruchowej
- pracownia
gospodarstwa
domowego
- sala doświadczania
świata
- gabinet
logopedyczny
- sala integracji
sensorycznej
- świetlica
- stołówka
- winda, podjazdy i
toalety dla osób
niepełnosprawnych

- świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej
- podanie
rodziców o
przyjęcie do szkoły
- orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
- skierowanie
organu
prowadzącego
szkołę dla
uczniów
spoza terenu
gminy m.
Częstochowa

brak danych
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tylko
specjalne

Istnieją klasy
integracyjne

2. Gimnazja niepubliczne
Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

Lokalizacja

Prywatne Gimnazjum
Lingwistyczne
ul. Michałowskiego 4
42-200 Częstochowa
tel. (034) 322-09-68
322-08-11

szkoła mieści się
w budynku z
Prywatną
Lingwistyczną
Szkołą
Podstawową

- j. ang.
- j. niem.
- j. hiszp.

- interaktywne
pomoce
dydaktyczne w
klasach
- biblioteka
- boiska sportowe
do koszykówki
- zajęcia W-F na
basenie

uczniowie
przyjmowani są
na podstawie
świadectwa ze
szkoły podstaw.
oraz na
podstawie
wyników
sprawdzianu
test kompetencji
językowych

język polski - 79%
historia i WOS - 79%
przedmioty
przyrodnicze - 62%
matematyka - 70 %
jęz. angielski (podst.)
- 92%
jęz. angielski (rozsz )
- 81%

brak

Gimnazjum Sióstr
Zmartwychwstanek
im. S. Barbary
Żulińskiej
Al. N.M.P. 58/60
42-200 Częstochowa
tel. (034) 324-98-54,
www.gszksp.pl
s. mgr Agata Sidoruk

szkoła mieści się
w budynku z
Katolicką Szkołą
Podstawową
Sióstr
Zmartwychwstanek

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
przedmiotowe
- sala
gimnastyczna
- pracownia
komputerowa
- biblioteka

rozmowa
kwalifikacyjna

język polski - 78%
historia i WOS - 84 %
przedmioty
przyrodnicze - 72%
matematyka - 79 %
jęz. angielski (podst.) 94%
jęz. angielski (rozsz) 86%

brak

Gimnazjum Katolickie
ul. Górna 12
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 366-30-62
e-mail:
gimnazjum@niedziela.pl

szkoła mieści się
w budynku ze
Szkołą
Podstawową

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
przedmiotowe
- sala
gimnastyczna
- stołówka
- aula
-biblioteka
- zajęcia W-f na
basenie KB i w
hali
„Częstochowianka”
Szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

rozmowa
kwalifikacyjna

język polski - 86%
historia i WOS - 87%
przedmioty
przyrodnicze - 82%
matematyka - 85%
jęz. angielski (podst.)
- 96%
jęz. angielski (rozsz)
- 88%

brak

szkoła mieści się
w budynku ze
Społeczną Szkoła
Podstawową

- j. ang.
- j. niem.

- pracownia
komputerowa
- sala
gimnastyczna
- boisko
-biblioteka
-pracownia
multimedialna

rozmowa
kwalifikacyjna

język polski - 66%
historia i WOS - 77%
przedmioty
przyrodnicze - 62%
matematyka - 65%
jęz. angielski (podst.)
- 93%
jęz. angielski (rozsz)
- 72%

brak

Nauczane
języki obce

www.lingwistyczne.czest.pl

mgr Bożena Madyś

www.gimnazjum.niedziela.
pl

s. mgr Irena Makowicz

Społeczne Gimnazjum
nr 1 im ks. Jana
Twardowskiego
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa
tel./fax. (034) 322-01-39
e-mail:
info@dobraszkola.edu.
pl
www.dobraszkola.edu.pl
mgr Renata
Brachowska

Baza szkoły
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Sposób
rekrutacji

Przyjmowane są
osoby
niewidome i ze
znacznym
niedowidzeniem
(pojedyncze
zgłoszenia)

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Lokalizacja

Nauczane
języki obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Istnieją klasy
integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum
Społeczne Gimnazjum
nr 2
im. Z. Herberta
STO
ul. Rejtana 7
42-200 Częstochowa
tel. (034) 363-11-39
tel/fax 366-36-00
e-mail:
sloczest@bigduo.pl
www.slo.czest.pl
mgr Danuta Zatyka

szkoła mieści się
w budynku z
Liceum
Społecznym

- j. ang.
- j. niem.
- j. franc

- multimedialne
pomoce
dydaktyczne
- bufet (catering)
- boisko szkolne
- sala gimnastyczna
- basen (KB)
- gabinet lekarski
- Szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

zapisy od
marca 2014
r. do
wyczerpania
wolnych
miejsc

język polski - 77%
historia i WOS - 78%
przedmioty
przyrodnicze - 69%
matematyka - 69%
jęz. angielski (podst.)
- 90%
jęz. angielski (rozsz)
- 83%

brak

Gimnazjum im. św.
Jana de La Salle
ul. Pułaskiego 71
42-217 Częstochowa
tel./fax (034) 324-72-48
e-mail:
spsalle@wp.pl
www.delasalle.neostrada.p
l
brat mgr Wojciech
Golonka

szkoła mieści się
w budynku ze
Szkołą
Podstawową

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
przedmiotowe
- pracownia
informatyczna
- nowa
sala gimnastyczna
- jadalnia
- biblioteka
- gabinet
pielęgniarki
- gabinet logopedy
Szkoła nie jest
dostosowana do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

większość w
klasach
gimnazjalnych
stanowią
absolwenci
prowadzonej
szkoły
podstawowej

język polski - 80%
historia i WOS - 84%
przedmioty
przyrodnicze - 73%
matematyka - 66%
jęz. angielski (podst.)
- 76%
jęz. angielski (rozsz)
- 89%

brak

Gimnazjum Specjalne
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół
Katolickich im. Św.
Antoniego z Padwy
ul. Łukasińskiego 24
42-200 Częstochowa
tel/fax (034)361-56-96
e-mail:

szkoła mieści się
w budynku ze
szkołą
przysposabiającą
do pracy i szkołą
zawodowa

- j. ang.

- sale
dydaktyczne(każda
klasa posiada
swoja salę
dydaktyczną)
- pracownia
informatyczna
- pracownia
rewalidacyjna
- pracownia
techniczna
- biblioteka
- siłownia
- salka
gimnastyczna
- sala do gimnastyki
korekcyjnej
- gabinet logopedy
--gabinet
pielęgniarki
- świetlica
-gabinet psychologa
- gabinet pedagoga
- aula

uczniowie są
brak danych
przyjmowani na
podstawie
ważnego
orzeczenia o
potrzebie
kształcenia
specjalnego;
nauka jest
bezpłatna

szkolyspecjalnespsk@o2.pl
www.szkolyspecjalnespsk.cz
t.pl

mgr Violetta Błasiak
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brak

Lokalizacja

Nauczane
języki obce

Baza szkoły

Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

Katolickie Gimnazjum
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół
Katolickich
ul. Okólna 113
42-200 Częstochowa
tel. (034) 322-24-05
e-mail:
katolickiegimnazjum@pocz
ta.onet.pl
www.klig.czest.pl
mgr Grzegorz Nawrocki

szkoła znajduje
się w tym samym
budynku co
Liceum
Katolickie

- j. ang.
- j. niem.

- pracownie
przedmiotowe
-pracownia
multimedialna

rozmowa
kwalifikacyjna

„Aga” – Gimnazjum
Artystyczne i
Akademickie
ul. Nadrzeczna 5
42-200 Częstochowa
tel. (034) 368-03-75
e-mail:
gim.agaczest@gmail.co
m
www.alacz.edu.pl
mgr Mariusz Gomuluch

szkoła znajduje
się w tym samym
budynku co
Liceum
artystyczne „Ala”

- j. ang.
- j. niem.
- j. hiszp.

- pracownie
przedmiotowe
-pracownia
multimedialna

rozmowa
brak wyników
kwalifikacyjna,
oryginał
zaświadczenia
o
przystąpieniu
do sprawdzianu
zewnętrznego

- j..niem.

- pracownie
przedmiotowe
-pracownia
multimedialna

regulamin
rekrutacji
obowiązujący
w gimnazjum

Prywatne Gimnazjum
„Sokrates”
ul. Krótka 44
42-200 Częstochowa
Tel.(34) 322-07-28
e-mail: info@sokrates.czest.pl
www.sokrates.czest.pl
mgr Edyta Książek

szkoła mieści
się w budynku
ze Szkołą
Podstawową

- j..ang.

język polski - 73%
historia i WOS - 73%
przedmioty
przyrodnicze - 65%
matematyka - 62%
jęz. angielski (podst.)
- 82%
jęz. angielski (rozsz)
- 66%

język polski - 62%
historia i WOS - 66%
przedmioty
przyrodnicze - 54%
matematyka - 59%
jęz. angielski (podst.)
- 91%
jęz. angielski (rozsz)
- 71%

Istnieją klasy integracyjne

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum

brak

brak

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum
Gimnazjum dla
Dorosłych
ul. Krakowska 29
42-200 Częstochowa
tel. (034) 368-15-18
e-mail:
gim6@poczta.onet.pl
www.gim6.natopie.pl
mgr Małgorzata Bieć

Lokalizacja

szkoła mieści się
w tym samym
budynku co
gimnazjum nr 6

Nauczane
języki obce

- j. ang.

Baza szkoły

- pracownie
przedmiotowe
- pracownia
telewizyjna
- biblioteka z
dostępem do
Internetu i skanerem
- biblioteka
multimedialna
- czytelnia
- pracownia
komputerowa
- sala gimnastyczna
- boisko
- szatnia
- sklepik
- sala korekcyjna
- stołówka
- świetlica
- gabinet pedagoga
- gabinet lekarski
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Sposób
rekrutacji

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

rekrutację
prowadzi
komenda hufca
OHP

język polski - 35%
historia i WOS
- 43%
przedmioty
przyrodnicze -31%
matematyka - 21%
jęz. angielski
(podst.) - 34%
jęz. angielski
(rozsz) - 11%

Istnieją klasy
integracyjne

3. Gimnazja dla Dorosłych

brak

Nazwa i adres szkoły,
telefon, e-mail, strona
www, dyrektor
gimnazjum
Ogólnokształcąca
Szkoła Sztuk
Pięknych
ul. Pułaskiego 15
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 324-12-28
fax. -243241035
e-mail
www.plastyk.czest.pl
sekretariat@plastyk.czest.pl
mgr Anna
Maciejowska

Lokalizacja

Nauczane
języki obce

Baza szkoły

Średnia egzaminu
gimnazjalnego

szkoła mieści
się w
samodzielnym
budynku

- j. ang.
- j. franc.
- j. niem.

- sala komputerowa z
dostępem do
Internetu
- sala komputerowa
do
nauki języków
obcych
- sala gimnastyczna
- świetlica
- biblioteka

nabór dokonany
zostanie na podstawie
egz. praktycznego w
dniach 26-27 maja
2014r. z:
malarstwa, rysunku,
rzeźby, z egz.
ustnego ze
znajomości
zagadnień
związanych z
różnymi dziedzinami
sztuk plastycznych w
zakresie objętym
podstawą
programową
kształcenia ogólnego
szkoły podstawowej

język polski - 67%
historia i WOS - 65 %
przedmioty
przyrodnicze - 49%
matematyka - 44%
jęz. angielski (podst.)
- 76%
jęz. angielski (rozsz)
- 54%

brak

szkoła mieści
się w
samodzielnym
budynku

- j. ang.
- j. niem.

- 2 budynki,
- sala gimnastyczna
- siłownia
- internat
- stołówka
- aula
- sala komputerowa

egzamin z:
-instrumentu
(na wydział
instrumentalny)
-kształcenie
słuchu
-rytmiki,
fortepianu
(na wydział
rytmiki
-kształcenie
słuchu (wszystkie
wydziały)

język polski - 66%
historia i WOS - 69%
przedmioty
przyrodnicze - 58%
matematyka - 55%
j. angielski (podst.)
- 71%
jęz. angielski (rozsz)
- 54%

brak

Nauka trwa 6 lat(3 lata
gimnazjum + 3 lata liceum)
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Sposób
rekrutacji

Istnieją klasy
integracyjne
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