
Spotkajmy się w KOSTCE



KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów 
im. św. Stanisława Kostki w Krakowie 

Powstało w odpowiedzi na prośbę środowiska 
lokalnego z osiedla Na Kozłówce.
Nauka w KOSTCE jest bezpłatna.



KOSTKA OFERUJE

Naukę w trzech 
oddziałach 

(do 24 uczniów)
• matematyczno-

informatycznym
• biologiczno-

chemicznym
• językowym



MAGIS - WIĘCEJ niż idea 

Magis (łac. bardziej, więcej) - jedno z podstawowych pojęć 
w duchowości ignacjańskiej.   To nie tylko miejsce, to także 
poświęcony czas i spotkani ludzie. 
Proponujemy spotkania, warsztaty, koła zainteresowań rozwijające 
talenty i umiejętności uczniów. 
Organizujemy zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów, którzy 
potrzebują pomocy i wsparcia w kształceniu.  
Wybierz KOSTKĘ MAGIS 
• Przeżyj sukces
• Odkryj swoje talenty
• Oswój lęk przed niewiedzą
• Działaj w zespole
• Odwiedź ciekawe miejsca
• Poznaj sztukę 



KOSTKA OFERUJE

Dodatkowe zajęcia 
w ramach KOSTKI MAGIS
• koła przedmiotowe
• koło logicznego 

myślenia, 
fotograficzne, 
historycznych gier 
planszowych

• koło teatralne, 
kulturalne i in.



KOSTKA OFERUJE
• opiekę Poradni Pedagogiczno – Psychologiczno

– Duszpasterskiej (PPD)

• nauka, odrabianie zadań domowych pod 
kierunkiem nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów w ramach zajęć w KOSTCE-MAGIS

• obiady w stołówce szkolonej „U Stasia”

• darmową zupę w ramach akcji „Jesteś głodny –
przyjdź na zupę”

• naukę w wyremontowanych 
i nowo wyposażonych salach lekcyjnych

• bogaty księgozbiór i dostęp do komfortowej 
czytelni (stałe łącze internetowe)

• zajęcia w Klubie Sportowym „KOSTKA”

• korzystanie z szafek szkolnych i sklepiku 
uczniowskiego



Jak wygląda rok szkolny 
w KOSTCE?



Rajd integracyjny



Międzyklasowe Zawody Sportowe 
o Puchar Dyrektora KOSTKI



Święto Patrona Szkoły
Św. Stanisława Kostki 



Kongres wyborczy KOSTKI



Spotkanie ze św. Mikołajem



Uroczysta kolacja z przyjacielem KOSTKI 
Panem Davem Ziembą z Bostonu



Koncert świąteczno - charytatywny



WIECZÓR WIGILIJNY W KOSTCE



DEUTSCH WAGEN TOUR w KOSTCE



Sztuka w KOSTCE



Sport w KOSTCE



Zakończenie roku szkolnego w KOSTCE



Gala w KOSTCE



Zapraszamy do KOSTKI 
na Dzień Otwarty

Kiedy?
• 4 marca 2014 r.
O której godzinie?
• uczniowie szkół 

podstawowych wraz 
z nauczycielami 
9.00 - 13.00

• indywidualne spotkania  
16.00 - 19.00

Nasz adres: 
Kraków, ul. Spółdzielców 5
www.kostka.edu.pl

http://www.kostka.edu.pl/�


Zapraszamy na stronę 
ww.kostka.edu.pl



Dziękujemy za uwagę 
i do zobaczenia 

w KOSTCE
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