
             
 

     

 

                                       „SKRZYDŁA WIEDZY

          Z inicjatywy Gminy  rozpoczął się w

finansowany ze środków EFS.

Jest on przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej od klasy I do VII,

obejmuje działaniami 104 osoby, w tym 46 dziewcząt i 58 chłopców.

W klasach I-III dla zakwalifikowanych

logopedycznych i tyle samo korekcyjno

dziewczynki i chłopcy mogą uczestniczyć w 30 godzinach  zajęć terapii pedagogicznej               

oraz 30 godzinach zajęć  wyrównujących z języka angielskiego. Dla 

zajęcia wyrównujące  z matematyki i języka angielskiego 

nauczyciele wyłonili uczniów potrzebujących wsparcia z matematyki i także języka 

angielskiego – po 30 godzin zajęć oraz grupę uczniów z predyspozycjami

lub językowymi. Dla tej grupy przygotowano 60 godzin zajęć rozwijających informatycznie 

oraz 120 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego. W klasie VII jedna grupa 

uczennic i uczniów skorzysta z 30 godzin zajęć wyrównujących z biol

liczby zajęć wyrównujących z matematyki, a druga grupa będzie rozwijała swoje uzdolnienia 

podczas 60 godzin zajęć rozwijających z matematyki i 120 godzin zajęć rozwijających

z języka angielskiego. W ramach w/w proje

uczęszczać na zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy                        

w zespole. Kwalifikowanie do grup wyznaczają zasady zawarte w projekcie 

specjalistyczne, orzeczenia, oceny szkolne z określonych przedmiotów, wskazania ze strony 

nauczycieli.  

       Dni i godziny  zajęć realizowanych  w projekcie są umieszczone w szkole na poświęconej 

temu celowi tablicy informacyjnej przy głównym wejściu. Rozpoczęcie zajęć rozwijającyc

z języka angielskiego dla klasy VI i VII zostanie ustalone przez Gminę  

termin to druga połowa października.

     Oprócz pomocy dzieciom korzystającym z opisywanych zajęć szkoła zostanie doposażona 

w 2 tablice interaktywne, 3 rzutniki, 1 laptop pełnowymiarowy i 10 małych w ramach

tzw. mobilnej pracowni matematycznej, drukarkę, 5 mikroskopów, zestaw pomocy 

matematycznych, zestaw do pracy logopedy, pomoce do pracowni przyrodniczej

multimedialne do pracy z uczniami dyslektycznymi.

   Nauczyciele pracujący w ramach projektu skorzystają ze szkoleń warsztatowych, będą mieli 

dostęp do platformy internetowej z bazą scenariuszy i pomocy do różnych zajęć.

Trwający do końca roku szkolnego projekt wpłynie po

oferowanej przez naszą szkołę.

      Relacje i zdjęcia z działań będą w każdym miesiącu  umieszczane na szkolnej stronie.

 

                                                                               

                                                                          

 

 

             

          

„SKRZYDŁA WIEDZY”      

Z inicjatywy Gminy  rozpoczął się w większości szkół  całoroczny projekt edukacyjny

ze środków EFS. 
est on przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej od klasy I do VII, w naszej szkole 

obejmuje działaniami 104 osoby, w tym 46 dziewcząt i 58 chłopców. 

III dla zakwalifikowanych uczniów zostanie przeprowadzonych 30 godzin zaj

logopedycznych i tyle samo korekcyjno-kompensacyjnych. W klasach IVA,B,C                 

dziewczynki i chłopcy mogą uczestniczyć w 30 godzinach  zajęć terapii pedagogicznej               

oraz 30 godzinach zajęć  wyrównujących z języka angielskiego. Dla klasy V przygotowano 

zajęcia wyrównujące  z matematyki i języka angielskiego – po 30 godzin. W klasie VI 

nauczyciele wyłonili uczniów potrzebujących wsparcia z matematyki i także języka 

po 30 godzin zajęć oraz grupę uczniów z predyspozycjami informatycznymi 

lub językowymi. Dla tej grupy przygotowano 60 godzin zajęć rozwijających informatycznie 

oraz 120 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego. W klasie VII jedna grupa 

uczennic i uczniów skorzysta z 30 godzin zajęć wyrównujących z biologii oraz z takiej samej 

liczby zajęć wyrównujących z matematyki, a druga grupa będzie rozwijała swoje uzdolnienia 

podczas 60 godzin zajęć rozwijających z matematyki i 120 godzin zajęć rozwijających

W ramach w/w projektu wszyscy jego uczestnicy są zobowiązani 

uczęszczać na zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy                        

w zespole. Kwalifikowanie do grup wyznaczają zasady zawarte w projekcie 

oceny szkolne z określonych przedmiotów, wskazania ze strony 

Dni i godziny  zajęć realizowanych  w projekcie są umieszczone w szkole na poświęconej 

temu celowi tablicy informacyjnej przy głównym wejściu. Rozpoczęcie zajęć rozwijającyc

z języka angielskiego dla klasy VI i VII zostanie ustalone przez Gminę  - przewidywany 

termin to druga połowa października. 

Oprócz pomocy dzieciom korzystającym z opisywanych zajęć szkoła zostanie doposażona 

ne, 3 rzutniki, 1 laptop pełnowymiarowy i 10 małych w ramach

tzw. mobilnej pracowni matematycznej, drukarkę, 5 mikroskopów, zestaw pomocy 

matematycznych, zestaw do pracy logopedy, pomoce do pracowni przyrodniczej

pracy z uczniami dyslektycznymi. 

Nauczyciele pracujący w ramach projektu skorzystają ze szkoleń warsztatowych, będą mieli 

dostęp do platformy internetowej z bazą scenariuszy i pomocy do różnych zajęć.

Trwający do końca roku szkolnego projekt wpłynie pozytywnie na jakość oferty edukacyjnej 

oferowanej przez naszą szkołę. 

Relacje i zdjęcia z działań będą w każdym miesiącu  umieszczane na szkolnej stronie.

                                                                               Szkolny opiekun projektu

                                                                          psycholog Małgorzata Płońska

                                                                                                  

całoroczny projekt edukacyjny, 

w naszej szkole  

uczniów zostanie przeprowadzonych 30 godzin zajęć 

kompensacyjnych. W klasach IVA,B,C                 

dziewczynki i chłopcy mogą uczestniczyć w 30 godzinach  zajęć terapii pedagogicznej               

klasy V przygotowano 

po 30 godzin. W klasie VI 

nauczyciele wyłonili uczniów potrzebujących wsparcia z matematyki i także języka 

informatycznymi 

lub językowymi. Dla tej grupy przygotowano 60 godzin zajęć rozwijających informatycznie 

oraz 120 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego. W klasie VII jedna grupa 

ogii oraz z takiej samej 

liczby zajęć wyrównujących z matematyki, a druga grupa będzie rozwijała swoje uzdolnienia 

podczas 60 godzin zajęć rozwijających z matematyki i 120 godzin zajęć rozwijających                 

ktu wszyscy jego uczestnicy są zobowiązani 

uczęszczać na zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy                        

w zespole. Kwalifikowanie do grup wyznaczają zasady zawarte w projekcie – opinie 

oceny szkolne z określonych przedmiotów, wskazania ze strony 

Dni i godziny  zajęć realizowanych  w projekcie są umieszczone w szkole na poświęconej 

temu celowi tablicy informacyjnej przy głównym wejściu. Rozpoczęcie zajęć rozwijających                    

przewidywany 

Oprócz pomocy dzieciom korzystającym z opisywanych zajęć szkoła zostanie doposażona 

ne, 3 rzutniki, 1 laptop pełnowymiarowy i 10 małych w ramach                  

tzw. mobilnej pracowni matematycznej, drukarkę, 5 mikroskopów, zestaw pomocy 

matematycznych, zestaw do pracy logopedy, pomoce do pracowni przyrodniczej, programy 

Nauczyciele pracujący w ramach projektu skorzystają ze szkoleń warsztatowych, będą mieli 

dostęp do platformy internetowej z bazą scenariuszy i pomocy do różnych zajęć. 

zytywnie na jakość oferty edukacyjnej 

Relacje i zdjęcia z działań będą w każdym miesiącu  umieszczane na szkolnej stronie. 
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