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Prowadzone grupy rekrutacyjne:





I A-sportowa piłka koszykowa
I B-sportowa piłka siatkowa
I C- D - E -ogólnodostępna
I F-sportowa piłka nożna

Oferta:
BAZA SZKOŁY : W dwupiętrowym budynku do dyspozycji uczniów znajdują się 23 sale
lekcyjne, w tym 6 pracowni specjalistycznych: dwie pracownie komputerowe, fizyczna,
chemiczna, geograficzna, biologiczna oraz kompleks boisk szkolnych. Dysponujemy w pełni
wyposażoną halą gimnastyczną, trzema mniejszymi salami gimnastycznymi oraz siłownią
i strzelnicą pneumatyczną. Korzystamy także z pływalni miejskiej. W naszej szkole jest też
stołówka szkolna i sklepik. Wszelkiej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna. Czas
wolny można spędzić w świetlicy szkolnej lub w bibliotece i czytelni, w której znajduje się
Multimedialne Centrum Informacyjne. Młodzież w naszej szkole ma możliwość wykazania
się inicjatywą, samorządnością i kreatywnością działając w Samorządzie Uczniowskim, który
jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, szkoła posiada monitoring oraz
jest obiektem chronionym przez jedną z firm ochroniarskich.
Przy budynku gimnazjum znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do piłki plażowej,
boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia, skocznia i
rzutnia.
ZAJĘCIA DODATKOWE : - przedmiotowe (m.in. informatyczne, matematyczne,
historyczne, fizyczne, geograficzne, ekologiczne, biologiczne, chemiczne, kabaret szkolny,
koła językowe; - sportowe (LA, aerobik, unihokej, badminton, tenis stołowy, piłka ręczna,
koło szachowe), - artystyczne (plastyczne, zespół wokalny, zespół taneczny),
- klub strzelectwa sportowego działający pod egidą LOK

JĘZYKI OBCE: - angielski, (do wybory przez ucznia) : niemiecki lub rosyjski,

Opis:
Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego położone jest przy ul.
Porzeczkowej 11 na osiedlu Dziesięciny II. Po przeprowadzonym remoncie i
termomodernizacji budynki szkoły prezentują się z zewnątrz pięknie i okazale, a w środku jak
zawsze jest miło, ciepło i czysto. Uczniowie i rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc
pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz wszechstronnie wykształconej i
doświadczonej kadry pedagogicznej. Dla podniesienia bezpieczeństwa w szkole.
KOŁA ZAINTERESOWAŃ:





przedmiotowe (m. in. matematyczne, fizyczne, geograficzne, ekologiczne, koła
językowe)
sportowe (LA, siatkówka, aerobik, unihokej, badminton, tenis stołowy, koszykówka,
piłka ręczna),
artystyczne (plastyczne, zespół wokalny, zespół taneczny),
klub strzelectwa sportowego działający pod egidą LOK
Klasy o profilu sportowym:
- koszykówka,
- siatkówka,
- piłka nożna.

KONTAKTY ZAGRANICZNE:
Od kilku lat Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego uczestniczy
w Szkolnym Projekcie Socrates Comenius. Dzięki zagranicznym kontaktom z rówieśnikami
nasi uczniowie poznają kulturę, historię i obyczaje innych narodowości. Doskonalą
znajomość języków obcych, nawiązują nowe przyjaźnie. Uczą się pracy i partnerstwa w
międzynarodowym zespole, co kształtuje postawy tolerancji, szacunku oraz uczy kompromisu
i sztuki negocjacji. W ubiegłych latach współpracowaliśmy ze szkołami z Niemiec i Szwecji.
Kilkakrotnie gościliśmy u siebie uczniów i nauczycieli z zagranicy, a także sami
odwiedzaliśmy ich szkoły i domy.
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY:









od 8 lat I miejsca w klasyfikacji łącznej we współzawodnictwie sportowym
gimnazjów miasta Białystok,
I miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym w latach 2004 - 2007, w
roku 2009 i 2010
trzykrotne wyróżnienia za najlepsze aranżacje stoiska podczas Białostockich Forum
Szkół,
udział w Festiwalach Małych Form Teatralnych,
udział w akcjach "Góra Grosza", "Sprzątanie świata"
I miejsce naszej uczennicy w konkursie "Moja szkoła w Unii Europejskiej" (nagrodą
był wyjazd do Brukseli),
organizowanie koncertów charytatywnych np. "Pomóż Michałowi", "Pokonamy fale",
"Adopcja na odległość"
zorganizowanie wystawy zbiorowej prac absolwentów naszej szkoły "Zaiskrzenia",








zdobywanie przez naszych uczniów tytułów laureatów w Wojewódzkich Konkursach
Przedmiotowych,
organizowanie co roku Konkursu Recytatorskiego im. Wiesława Kazaneckiego
utworzenie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej,
nasi uczniowie są stypendystami Prezydenta Miasta Białegostoku za wysokie
osiągnięcia w nauce,
organizowanie międzynarodowych obozów sportowych i językowych,
prężnie działający klub sportowy "Gimbasket 15"

Historia:
Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku powstało w roku 1999 na bazie lokalowej i
kadrowej Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Wiesława Kazaneckiego. Od początku staraliśmy
się tworzyć dobrą szkołę, dającą szansę rozwoju wszystkim przychodzącym do niej uczniom.
Mimo wielu trudności staramy się dobrze wykonywać swoją pracę, dając możliwość
realizacji wszystkim naszym wychowankom.
Jesteśmy szkoła, która reaguje na potrzeby środowiska, dlatego organizujemy wiele imprez
środowiskowych, w tym charytatywnych. Włączamy się także do wszystkich pożytecznych
akcji mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi, a także ochrony środowiska.
Najwięcej sukcesów Publiczne Gimnazjum Nr 15 odnotowało w dziedzinie sportu. Dzięki
pracy uczniów i trenerów wielokrotnie zajmowaliśmy I miejsce w Wojewódzkim i Miejskim
Współzawodnictwie Sportowym Gimnazjów.
Wielokrotnie było o nas słychać w mieście, województwie i kraju. Dzięki sportowemu
współzawodnictwu nasi uczniowie poznają Polskę i Europę, kształtując swoje postawy i
charaktery.
Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego pracuje w programach
europejskich, dzięki czemu uczniowie mają możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami
z zagranicy. W ramach tej działalności zorganizowaliśmy międzynarodowy obóz sportowojęzykowy polsko-niemiecki na terenie naszego kraju. Był on kontynuacją wcześniej
nawiązanych kontaktów i przyjaźni z młodzieżą ze szkoły w Niemczech.
Dnia 20 grudnia 2004r. uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku szkoła otrzymała imię
Wiesława Kazaneckiego. Od 1 września 2012 roku w szkole nastąpiły duże zmiany.
W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zmieniono dyrektora szkoły - którym
został Jacek Pronobis oraz zmieniono wicedyrektora - którym została Beata Falkowska.
DOJAZD: liniami autobusowymi nr 5,11,16,19,25

