
Szanowni Rodzice! 

 

Od dnia 9 września 2019 do 30 kwietnia 2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Oleśnicy będzie 

uczestniczyła w realizacji zadań wynikających z projektu  „DOBRA SZKOŁA – LEPSZY UCZEŃ” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.. 

Uczniowie naszej szkoły będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, biorąc udział 

w następujących blokach tematycznych, w których realizowane będą poszczególne zadania 

projektowe pozwalające na  ugruntowanie zdobywanej na zajęciach wiedzy i umiejętności. 

 

W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia powołane zostaną po 3 ośmioosobowe grupy 

w każdym z następujących bloków tematycznych: 

- Językowe Treningi Mistrzów, 

- Matematyczne Treningi Mistrzów, 

- Informatyczne Treningi Mistrzów, 

- Kreatywne Treningi Mistrzów, 

- Naukowe Treningi Mistrzów 

Niezbędnym warunkiem rekrutacji uczniów do poszczególnych grup jest wypełnienie druku 

deklaracji / zgody rodzica na uczestniczenie w zajęciach. 

Pozostałe szczegółowe kryteria ustalane są odpowiednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia, 

którzy jednocześnie informują o tym  zainteresowanych uczniów i ich rodziców. 

W ramach zaplanowanych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych powstały następujące bloki: 

- językowy (3 ośmioosobowe grupy) 

- przyrodniczy (3 ośmioosobowe grupy) 

-  matematyczno – przyrodniczy (3 ośmioosobowe grupy) 

W przypadku tych zajęć dodatkowym (oprócz wypełnionego druku deklaracji rodzica) kryterium 

wpływającym na proces rekrutacji jest wskazanie w opinii przez Poradnię Pedagogiczno – 

Psychologiczną potrzeby uczestniczenia dziecka w zajęciach wyrównawczych . 

 



Projekt zakłada również organizację zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów 

klas siódmych i ósmych. 

Bloki z doradztwa zawodowego: 

- diagnoza grupowa, 

- diagnoza indywidualna , 

- zajęcia z planowania kariery. 

W pierwszym semestrze tego roku odbędą się 22 godziny w ramach każdego bloku tematycznego 

dotyczącego doradztwa zawodowego. 

 

W ramach zaplanowanych zajęć specjalistycznych skierowanych do uczniów przejawiających 

trudności w uczeniu się lub funkcjonowaniu społecznym stworzone zostaną grupy pięcioosobowe 

(to maksymalna liczba uczestników) uczestniczące w zajęciach z logopedą, pedagogiem 

i psychologiem. Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku zajęciach specjalistycznych, zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami. Zajęcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów 

wymagających wsparcia terapeutycznego, w tym do uczniów niepełnosprawnych. 

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem dzieci w zajęciach prosimy 

o wypełnienie i dostarczenie do wychowawców poszczególnych klas lub osoby prowadzącej 

poszczególne zajęcia wstępnej deklaracji rodzica do dnia 10 września b.r. (druk deklaracji 

w załączeniu oraz u wychowawców poszczególnych klas). 

 

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wyłącznie zajęć zaznaczonych 

w harmonogramie jako zajęcia z programu DOBRA SZKOŁA- LEPSZY UCZEŃ! 

 

Z poważaniem 

Koordynatorka projektu - Małgorzata Bazan 


