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CZŁOWIEK CZŁOWIEK –– NAJLEPSZA INWESTYCJANAJLEPSZA INWESTYCJA

„Dobry start w przyszłość” „Dobry start w przyszłość” to projekt to projekt 

współfinansowany przez Unię współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Europejską ze środków Europejskiego Europejską ze środków Europejskiego Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu   Społecznego realizowanego Funduszu   Społecznego realizowanego 

w ramach Priorytetu IX Rozwój w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia wykształcenia 

i kompetencji w regionachi kompetencji w regionach..



9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych         9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych         

i zapewnienie wysokiej jakości usług i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty.oświaty.oświaty.oświaty.

9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie     uczniów z grup o utrudnionym dostępie     

do edukacji oraz zmniejszenie różnic          do edukacji oraz zmniejszenie różnic          

w jakości usług edukacyjnych. w jakości usług edukacyjnych. 



Celem programu jest wyrównywanie  szans  Celem programu jest wyrównywanie  szans  

edukacyjnych uczniów i  zmniejszanie edukacyjnych uczniów i  zmniejszanie 

dysproporcji w ich osiągnięciach szkolnych     dysproporcji w ich osiągnięciach szkolnych     

oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. 

Projekt jest realizowany w formie zajęć Projekt jest realizowany w formie zajęć Projekt jest realizowany w formie zajęć Projekt jest realizowany w formie zajęć 

pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych ze szczególnym kompetencji kluczowych ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności informatycznych, uwzględnieniem umiejętności informatycznych, 

językowych oraz przyrodniczojęzykowych oraz przyrodniczo--

matematycznych.matematycznych.



87 uczniów  z klas młodszych 87 uczniów  z klas młodszych 

oraz 113 z klas starszych bierze oraz 113 z klas starszych bierze 

udział w dodatkowych zajęciach udział w dodatkowych zajęciach 

prowadzonych przez 17 nauczycieli prowadzonych przez 17 nauczycieli 

w 44 grupach liczących do               w 44 grupach liczących do               

8 uczniów 8 uczniów ..



Zajęcia logopedyczne

prowadząca Anna Rymarz

Realizowana terapia  logopedyczna                

ma na celu usunięcia wszystkich zakłóceń 

procesu porozumiewania się. Podczas zajęć procesu porozumiewania się. Podczas zajęć 

prowadzone są różnorodne ćwiczenia            

i zabawy z użyciem pomocy 

logopedycznych; gier, kart pracy, 

instrumentów muzycznych płyt CD.







Terapia psychologiczna

prowadzący:

Dorota Kaszuba, Leszek Chmielewski

Udział w zajęciach umożliwia odreagowanie 

trudnych emocji, rozwiązywanie bieżących 

problemów, uzyskanie wsparcia 

psychicznego. psychicznego. 

Grupowy charakter spotkań stwarza 

możliwość uzyskania pozytywnych zmian

w systemie nawyków społecznych, 

umiejętności życia w grupie, współdziałania 

i komunikacji. 



Koło recytatorsko – teatralne

prowadzący: Jarosław Wilczyński

Wspólne spotkania uczestników zajęć 

umożliwiają dzieciom wyrażanie siebie, 

swoich emocji, pozwalają rozwijać swoich emocji, pozwalają rozwijać 

wyobraźnię, doskonalić dykcję i rozwijać 

zainteresowania literaturą piękną.









Zajęcia matematyczne dla Zajęcia matematyczne dla 

uczniów klas trzecich uczniów klas trzecich 

85 uczniów klas trzecich              85 uczniów klas trzecich              

z dużym zainteresowaniem z dużym zainteresowaniem z dużym zainteresowaniem z dużym zainteresowaniem 

uczyło się asertywności, uczyło się asertywności, 

planowania swoich działań, planowania swoich działań, 

korzystania z różnych źródeł korzystania z różnych źródeł 

wiedzy oraz twórczego myślenia. wiedzy oraz twórczego myślenia. 



„„Sprawny matematyk”  Sprawny matematyk”  

prowadząca: Sławomira Wrzesińska prowadząca: Sławomira Wrzesińska 



„„Lubię matematykę” Lubię matematykę” 

prowadząca: Bożena Wardaprowadząca: Bożena Warda



„„Sam liczę” Sam liczę” 

prowadząca: Bożena Wardaprowadząca: Bożena Warda



„„Matematyczne asy” Matematyczne asy” 

prowadząca: Dorota Drążekprowadząca: Dorota Drążek



„„Z matematyką za pan brat”  Z matematyką za pan brat”  

prowadząca: Elżbieta Małeckaprowadząca: Elżbieta Małecka



Liczę coraz lepiej” Liczę coraz lepiej” 

prowadząca: Teresa Czajkaprowadząca: Teresa Czajka



„„Gdy poćwiczę, sam policzę” Gdy poćwiczę, sam policzę” 

prowadząca: Zofia Fijołekprowadząca: Zofia Fijołek





Zajęcia taneczne Zajęcia taneczne 

„Tańczę bo lubię”„Tańczę bo lubię”

prowadzący: Krzysztof Mendykowski  prowadzący: Krzysztof Mendykowski  

Miłośnicy tańca doskonalą swoje umiejętności

w zakresie tańców standardowych 

i latynoamerykańskich. W ramach zajęć 

warsztatowych uczyli swoi młodszych 

kolegów z klasy III „b” dwóch tańców 

– poloneza i cha-chy.









Zajęcia przyrodnicze

Zainteresowani przyrodą uczniowie rozwijają 

swoje umiejętności podczas zajęć z 

elementami eksperymentów z dużą radością elementami eksperymentów z dużą radością 

obserwują zjawiska przyrodnicze oraz 

wybierają się na bezkrwawe łowy.



„Przyjaciele przyrody”

prowadzącą: Anna Woch



„Tajemnice przyrody” 

prowadząca: Ewa Milanowska





Zajęcia informatyczne

prowadzący: Zenon Szydłowski

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

Uczniowie uczyli się umiejętności  planowania 

swoich działań, korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, twórczego myślenia. 

Udział w zajęciach rozbudził zainteresowania 

uczniów informatyką.  Pozwolił na zdobycie 

doświadczeń edukacyjnych i umiejętności             

na miarę ich  uzdolnień, dawał  uczniom nie tylko 

radość i zadowolenie, ale także wzmocnił wiarę     

w sukces, ugruntował poczucie własnej wartości    

i pozytywnej samooceny.





Zajęcia matematyczne 

dla uczniów klas szóstych 

prowadząca: Elżbieta Sobaszek

Dodatkowe zajęcia  z matematyki wyrabiają 

systematyczność, pracowitość i wytrwałość 

uczniów, kształtują pozytywne nastawienie uczniów, kształtują pozytywne nastawienie 

do podejmowania wysiłku intelektualnego 

oraz uczą poszukiwania różnych sposobów 

rozwiązywania zadań.



„Polubię matematykę”



„Tajemnice matematyki”



„Tajniki Matematyki”





Zajęcia z języka angielskiego 

dla uczniów klas szóstych

Podczas zajęć uczniowie korzystają                     

z komputerów z dostępem do Internetu, 

materiałów przygotowanych                        

do wykorzystania w pracy na tablicy do wykorzystania w pracy na tablicy 

interaktywnej, różnorodnych gier 

planszowych. Podczas pracy uczniowie uczą 

się, że nauka może być fascynującą 

przygodą pełną radości płynącej                  

ze wspólnej pracy.



„I can do it”

prowadząca: Ewa Boguta



„English is easy”

prowadząca: Justyna Pawlik



„Everyday English”

prowadząca: Dorota Piskorska





Słowniczek

• Speak English – mówić po angielsku

• Great Britain – Wielka Brytania, państwo, którego 

skład wchodzą: Anglia, Szkocja i Walia

• Mc (czyt. : mak) – skrót dodawany przed nazwiskami 

szkockimi oznaczającymi syn rodu…

• Dress – to nie nazwa popularnego w Polsce stroju • Dress – to nie nazwa popularnego w Polsce stroju 

sportowego lecz sukienka

• Kilt – tradycyjny strój szkockich górali, zazwyczaj w 

tradycyjną kratę, która określa przynależność do 

danego klanu

• Kill- pozbawić kogoś życia

• Nice pal – fajny gostek

• What a pity – jaka szkoda
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