
 

Zapraszamy  

 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  

w Mełgwi (kl. VII i kl. II gimnazjum)    

na udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych  

 

w ramach projektu  „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z gminy 

Mełgiew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  
 

W naszej szkole w terminie od maja 2018 r. do maja 2019 r. będą odbywały się 

następujące zajęcia:  
 
 

Język angielski – Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela  
1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Język angielski – Zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela  
1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Język niemiecki – zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela 
1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Matematyka - zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczyciela 
1 grupa (razem 6 os.) x 30 godz 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Matematyka - zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela 
1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

 

 



Biologia – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez 

nauczyciela 
1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz. 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Chemia – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez 

nauczyciela 
1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz. 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Fizyka – zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu prowadzone przez nauczyciela 
1 grupa (razem 7 os.) x 30 godz. 

Maj – grudzień 2018 : I część /15 godz./ 

Styczeń – maj 2019:  II część /15 godz./ 

 

Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce – zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny 
1 grupa (razem 10 os.) x 20 godz. 

Styczeń – maj 2019: 10 os. 

 

Programowanie robotów, certyfikacja w standardzie ECCC CS M4 poziom A– zajęcia 

certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny 
1 grupa (razem 10 os.) x 50 godz. 

Styczeń – maj 2019: 10 os. 

 

Grafik komputerowy– zajęcia certyfikowane prowadzone przez podmiot zewnętrzny 
1 grupa (razem 10 os.) x 60 godz. 

Styczeń – maj 2019: 10 os. 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – indywidualne zajęcia z uczniem prowadzone przez 

doradcę zawodowego 
39 osób (2 godz./os.) 

Styczeń – maj 2019: 39 os. 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie szkoły.  
 

 

 

Termin składania dokumentów: 28.03.2018 r.  
 
 


