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Informacja dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 
 
Zapraszamy uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej wraz z rodzicami  do zapoznania się z ofertą zajęć 

realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 w szkole w związku otrzymaniem dofinansowania na 

projekt pn. „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół 

podstawowych z terenu Miasta Leżajsk” 

 

 Projekt finansowany jest w ramach Poddziałania 9.2. Poprawa 

jakości kształcenia z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowany będzie  w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. 

 Jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z w/w szkół. 

 Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest 

dobrowolny i bezpłatny. 

 Nabór na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 3 września 2018r. i trwać będzie do 

14września 2018r. Dokumenty otrzymają Państwo na spotkaniu z rodzicami lub zostaną 

przekazane przez ucznia, będą też dostępne na stronie internetowej.  

 Preferowana forma wypełnienia dokumentów: podczas spotkania w szkole, ponieważ 

będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji. W razie pytań proszę się 

kontaktować z wychowawcą lub ze szkolnym koordynatorem. Kontakt do szkolnego 

koordynatora poprzez sekretariat szkolny. 

 

Proszę o zapoznanie się z proponowanymi zajęciami i kryteriami dostępu, ponieważ spośród 

podanych zajęć będzie można wybierać formy wsparcia: 
Nazwa zajęć Liczba grup w 

roku szkolnym 

2018/2019 

Liczba 

miejsc w 

ramach 

zajęć 

Termin 

realizacji 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VIII z matematyki 6 4-6 (śr.5) X2018-VI2019 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z chemii 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z fizyki 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z biologii 2 4-6 (śr.5) X2018-VI2019 

Kółko z matematyki dla kl. IV-VIII 6 śr.4 X2018-VI2019 

Kółko z chemii dla kl. VII-VIII 2 śr.4 X2018-VI2019 

Kółko z fizyki dla kl. VII-VIII 2 śr.4 X2018-VI2019 

Kółko z bilogii dla kl. VII-VIII 2 śr.4 X2018-VI2019 

Laboratorium chemiczne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019 

Laboratorium fizyczne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019 

Laboratorium biologiczne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019 

Laboratorium geograficzne dla kl.VII-VIII 1(26 

tygodnix2h=52h) 

4-8 (śr.6) I 2019-VI 2019 

Laboratorium eksperymentów dla kl.IV-VIII 1 8-12 

(śr.10) 

I-XII 2019 – 20 

warszt. x2h=40h 

Warsztaty robotyki edukacyjnej dla kl. II, VII, VIII Cała klasa II-VI 2019 16 tyg.x2h = 

32h 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z z dysleksją, dysortografią, 

dysgrafią dla kl. I-III 

1 3-5 (śr.4) X2018-VI2019 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla z dysleksją, 

dysortografią, dysgrafią dla kl. IV-VI 

1 3-5 (śr.4) X2018-VI2019 

Zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne  1 2-4 (śr.3) X2018-VI2019 
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Zasady rekrutacji 

Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie formularzy rekrutacyjnych oraz 

deklaracji i oświadczeń uczestnictwa. 

Zespół Rekrutacyjny weryfikuje dane zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej pod kątem spełniania 

kryteriów dostępu, kryteriów punktowych i kryteriów premiujących. 

 

Kryteria podstawowe uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach projektu: 

a)uczęszczanie do szkoły 

b)zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu 

c)podpisanie przez uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego dokumentów rekrutacyjnych. 

 
Kryteria punktowe udziału w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych 

-orzeczenie zespołu ds. orz. o niepełn. – 2 pkt 

-orzeczenie/opinia PPP – 2 pkt 

-diagnoza szkolnego zespołu pomocy psycholog-pedagogicz- 1 pkt 

 

Kryteria punktowe udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia- kółka, laboratoria 

biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne 

-orzeczenie zespołu ds. orz. o niepełn. – 2 pkt 

-orzeczenie PPP - 2 pkt 

-udział w konkursach przedmiotowych/olimpiadach – 1 pkt 

-ocena z przedmiotu, z którego będą zajęcia-b.dobry – 1 pkt 

 

Kryteria punktowe udziału w laboratoriach eksperymentalnych 

-orzeczenie zespołu ds. orz. o niepełn. – 2 pkt 

-orzeczenie PPP - 2 pkt 

-udział w konkursach /olimpiadach – 1- 2 pkt 

-udział dziewczyn w zajęciach z programowania – 2 pkt 

 

Kryteria udziału w warsztatach z robotyki edukacyjnej 

w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20 zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie z kl. I-VIII  - zajęcia 

z całymi klasami 

 

 


