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Zajęcia z uczniami:
zajęcia z języka angielskiego klasy I-III
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego poprzez różnego rodzaju
aktywizujące metody pracy z wykorzystaniem plansz, gier, programów multimedialnych oraz tablicy
interaktywnej.

zajęcia z języka angielskiego klasy IV-VI
Zajęcia mają na celu uzupełnienie braków wiedzy językowej przygotowującej do dalszej edukacji, a
także rozwijanie zainteresowań językowych ucznia.

zajęcia matematyczne „Z matematyką za pan brat” dla klas I-III
Zajęcia prowadzone w ciągu roku szkolnego raz w tygodniu mające na celu uzupełnienie wiedzy
matematycznej, wyrównywanie szans, pomoc w uczeniu się, rozwijanie umiejętności uczenia się
samodzielnie.

zajęcia przyrodnicze z elementami eksperymentów dla klas IV – VI
„Przyroda - a to ciekawe...”
Zajęcia prowadzone w ciągu roku szkolnego co dwa tygodnie. Zajęcia skierowane są głównie dla
uczniów przejawiających zainteresowanie przyrodą. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela będą
przygotowywać i przeprowadzać eksperymenty przyrodnicze, a spostrzeżenia będą prezentowane w
formie prezentacji multimedialnych bądź za pośrednictwem gazetek ściennych

zajęcia komputerowe dla klas IV – VI
„Z komputerem na Ty”
Zajęcia rozwijające, prowadzone w ciągu roku szkolnego. Celem zajęć będzie rozwijanie kompetencji
informatycznych poprzez zgłębianie systemu Windows, pakietu Office oraz nauka podstaw
programowania, obróbki video itd.

zajęcia ICT dla klas I – III
Rozwijanie kompetencji informatycznych dla najmłodszych poprzez zabawę z wykorzystaniem sali
informatycznej, tablicy interaktywnej.

zajęcia "Radzę sobie w różnych sytuacjach" dla klas I – III
Zajęcia prowadzone w ciągu roku szkolnego co dwa tygodnie. Głównym celem będzie poszerzanie
szeroko rozumianych kompetencji społecznych poprzez naukę dobrych obyczajów, tolerancji, ukazanie
sposobów radzenia sobie z emocjami, przełamywanie stereotypów dziecka "gorszego" - dziecka ze
wsi. Dostarczanie dzieciom narzędzi do praktycznego zastosowania w przyszłym funkcjonowaniu w
społeczeństwie o szerokim tego słowa znaczeniu.

Warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji skutecznego uczenia się
dla klas IV – VI
Uczę się i jestem skuteczny
Warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji skutecznego uczenia się poprzez umiejętne
wykorzystanie wiedzy w praktyce, umiejętność kojarzenia faktów itd..

zajęcia czytania ze zrozumieniem dla klas I – III
Zajęcia prowadzone w ciągu roku szkolnego co dwa tygodnie. Głównym celem zajęć będzie
podniesienie kompetencji skutecznego czytania ze zrozumieniem, a co za tym idzie skutecznego
uczenia się,

Zasady rekrutacji i kwalifikowalności uczestników
1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią uczniowie:
a) u których stwierdzono problemy związane z: niskimi wynikami w nauce, wykazywaniem
aspołecznych zachowań, integracją z grupą, dotknięciem patologiami społecznymi (emigracja
rodziców/ubóstwo), rozwojem psycho-ruchowym, niepełnosprawni.
b) wykazujący się b. dobrymi wynikami w nauce, dzieci zdolne będą miały możliwość
nieodpłatnego korzystania z zajęć wykraczających poza standardowy system nauczania
c) przejawiający uzdolnienia artystyczne
2. Sposób rekrutacji:
a) Zajęcia z j. angielskiego dla klas I-III. Uczniowie zdolni, nie posiadający wsparcia do
rozwijania języka obcego w domu rodzinnym, a także wyznaczeni przez nauczyciela j.
angielskiego.
b) zajęcia z języka angielskiego dla klas IV – VI. Uczniowie zdolni, nie posiadający
odpowiedniego wsparcia do rozwijania języka obcego w domu rodzinnym. chcący
wyrównywać swoje braki wiedzy, a także rozwijać się językowo,.
c) „Z matematyką za pan brat” zajęcia dla uczniów klas I – III. Uczniowie z problemami
edukacyjno – wychowawczymi, zgłoszeni na podstawie opinii nauczyciela, osiągający słabe
wyniki w ocenie opisowej.
d) Wyjazd do „Centrum Nauki Kopernik” dla 38 uczestników. Uczniowie z klas I - III i IV - VI z
rodzin niewydolnych i dysfunkcyjnych, z orzeczeniami i opiniami z PPP, z problemami
edukacyjnymi, wyznaczeni przez wychowawcę ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
zaangażowanych w zajęcia projektowe "Z matematyką za pan brat" oraz "Zajęcia ICT"
e) „Przyroda - a to ciekawe...” zajęcia dla klas IV – VI. Uczniowie przejawiający
zainteresowanie naukami przyrodniczymi, wyznaczeni przez nauczyciela przyrody.
f) Wyjazd edukacyjny do ogrodu botanicznego w Powsinie.
Wyjazd przeznaczony jest dla 40 uczestników zajęć "Przyroda… a to ciekawe" oraz "Uczę się i
jestem skuteczny".
g) „Z komputerem na Ty” – zajęcia dla uczniów klas IV – VI.
Uczniowie interesujący się zajęciami komputerowymi wyznaczeni przez nauczyciela
informatyki oraz na podstawie indywidualnych zgłoszeń.
h) zajęcia ICT - klasy I-III
Uczniowie pragnący rozwijać umiejętności z zajęć ITC, nie mający dostępu (bądź mający
ograniczony dostęp) do komputera, tablicy interaktywnej, Internetu.
i)Wyjazd edukacyjny do Muzeum Techniki w Warszawie. Uczniowie (36 osób) uczestniczący
w zajęciach ICT oraz zajęciach "Z komputerem na Ty".
j)Radzę sobie w różnych sytuacjach - klasy I-III
Uczniowie z problemami edukacyjnymi, z rodzin niewydolnych wychowawczo i
dysfunkcyjnych, z orzeczeniami i opiniami z PPP, z problemami edukacyjnymi, wskazani
przez wychowawcę.
k)Uczę się i jestem skuteczny - klasy IV – VI.

Uczniowie z problemami edukacyjnymi, z rodzin niewydolnych wychowawczo i
dysfunkcyjnych, z orzeczeniami i opiniami z PPP, z problemami edukacyjnymi, wskazani
przez wychowawcę.
l)Czytanie ze zrozumieniem klasy I – III.
Uczniowie z naciskiem na dzieci mające problemy z płynnym czytaniem na poziomie danej
klasy.

