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Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Akademickie jest publiczną,
ponadpodstawową szkołą ogólnokształcącą, przeznaczoną dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Inicjatywa powołania do życia takiej szkoły wyszła ze środowiska
oświatowego Torunia i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Należy w tym miejscu
przypomnieć, że większość pracowników, w tym przede wszystkim profesorów,
w początkowym okresie istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pochodziła
z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, przy którym istniało Liceum im. Braci
Śniadeckich. Idea powołania podobnej szkoły w Toruniu została przedstawiona
Ministrowi Edukacji Narodowej w roku 1995 i po uzyskaniu jego akceptacji przystąpiono w następnym roku do wznoszenia budynku dla szkoły i opracowania jej
statutu. Szkole przyznano status eksperymentu społeczno-edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Istota eksperymentu polega na tym, że do szkoły przyjmowani są szczególnie zdolni uczniowie po szóstej klasie szkoły podstawowej,
którzy zdawać będą maturę po pięciu latach edukacji. Ponieważ szkoła powołana
została w roku 1998, więc o rok wyprzedziła reformę oświaty. Zespół Szkół Ogólnokształcących tworzyły: szkoła podstawowa (siódma i ósma klasa) oraz liceum
ogólnokształcące. Obecnie jest to gimnazjum i liceum ze skróconym do pięciu lat
okresem nauki. Zgodnie z założeniami wszyscy uczniowie mają prawo do zdobywania nauki w indywidualnym toku nauczania. Ponieważ Gimnazjum Akademickie jest jedyną tego typu szkołą w Polsce, uczniowie spoza Torunia mają możliwość
mieszkania w internacie szkolnym.
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Jak stać się uczniem Gimnazjum Akademickiego?
O przyjęcie do Gimnazjum Akademickiego mogą ubiegać się uczniowie spełniający warunki Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1992 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zezwoleń na indywidualny program lub tok
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. Zasady rekrutacji
ogłaszane są w połowie stycznia każdego roku. Z wnioskiem o przyjęcie do Gimnazjum Akademickiego mogą wystąpić: uczeń (za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów), rodzice (prawni opiekunowie ucznia) oraz wychowawca klasy lub
inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia). W przypadku zgłoszenia złożonego nie przez ucznia, lecz przez
inne osoby, wniosek winien zawierać oświadczenie ucznia o jego pełnej identyfikacji ze składaną prośbą. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz „Informacja o uczniu”, który można otrzymać w sekretariacie Gimnazjum Akademickiego lub za pośrednictwem jego strony internetowej www.gimakad.torun.pl. Formularz wypełniają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz jego macierzysta
szkoła. Wniosek z wypełnionym formularzem i pozostałymi dokumentami należy
przesłać do końca lutego do Komisji Rekrutacyjnej przy Gimnazjum Akademickim w Toruniu pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska nr 83, tel. (056)
6555560, fax (056) 6555253. Następnie Komisja Rekrutacyjna dokonuje konkursowej weryfikacji złożonych wniosków i dokumenty wyselekcjonowanych kandydatów przesyła do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydata poradni psychologiczno-pedagogicznych. Po otrzymaniu opinii z tych poradni Komisja
ponownie weryfikuje dostarczone materiały. Po tym, już drugim etapie weryfikacji część kandydatów zostaje zaproszona do trzeciego etapu, który odbywa się
w szkole w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego. Ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do Gimnazjum Akademickiego następuje w terminie do
15 lipca.
Szkoła ma charakter otwarty, to znaczy że możliwe jest przyjmowanie uczniów
do klas kolejnych. W tym wypadku kandydaci muszą posiadać stosowną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz udokumentowane szczególne osiągnięcia pozaszkolne, potwierdzające ich zainteresowania. Zapraszamy takich kandydatów na tygodniowy pobyt w naszej szkole w celu ich poznania. Po akceptacji
przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum mogą stać się jego uczniami.
Jak przebiega nauczanie?
Szkoła i internat mieszczą się w dwóch nowych, pięknych budynkach. Statut Gimnazjum Akademickiego stanowi, że liczba uczniów w klasie nie powinna przekroczyć 20 osób, a program realizowany jest w ciągach specjalistycznych o profilach humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym. Obecnie w Gimnazjum
mamy po dwie klasy na każdym z czterech poziomów. Od drugiej klasy uczniowie
zdobywają wiedzę w szerszym zakresie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na
dwóch wybranych przez siebie zajęciach fakultatywnych. Zajęcia te, w wymiarze
4 godzin tygodniowo, są obowiązkowe, a wybór dokonywany jest spośród wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole. Wiodącym językiem obcym jest angielski,
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którego uczniowie uczą się przez 5 lat po 4 godziny tygodniowo, w 3 kilkunastoosobowych grupach na każdym poziomie. Drugim nauczanym nowożytnym językiem obcym jest język niemiecki. Ponadto gimnazjaliści mogą uczyć się języka
francuskiego i łacińskiego.
Począwszy od drugiej klasy, w zależności od zainteresowań, nauczanie matematyki odbywa się równolegle w trzech grupach na każdym poziomie: matematyczno-fizycznej, przyrodniczej i humanistycznej.
Organem prowadzącym jest dla Gimnazjum Akademickiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dzięki temu uczniowie mają wyjątkowe możliwości zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Odbywa się to poprzez udostępnienie uczniom księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej, otwarciu dla nich pracowni
i laboratoriów naukowych oraz kształcenie pod opieką pracowników naukowych
(tutorów). Rozbudzaniu zainteresowań uczniów służą wykłady zatytułowane „Profesorowie UMK proponują” oraz cykle wykładów monotematycznych.
Kończąc, informuję, że w Gimnazjum Akademickim uczniowie nie płacą czesnego. Zakwaterowanie w internacie jest również bezpłatne. Uczniowie mają zapewnione całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej, a płacą jedynie za surowce,
z których przygotowywane są posiłki. Zapraszam na naszą stronę internetową:
www.gimakad.torun.pl.
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