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1 lutego 2017 roku ruszył w naszej szkole Projekt pt.: 

„Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej              

i ponadpodstawowej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu 

skierowanemu do uczniów  i nauczycieli”. 

Celem projektu jest: Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej             

i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej”.  
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Projekt w naszej szkole realizowany jest w trzech obszarach:                             

1. Wyposażenie szkoły w atrakcyjne pomoce 

dydaktyczne, między innymi komputery dla uczniów, 

tablice interaktywne, itp. 

2. Organizacja zajęć dla uczniów z wykorzystaniem 

wyżej wymienionych pomocy. 

3. Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 

obcych i matematyki. 
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W  naszej szkole realizowane są zajęcia: 

1. Obserwacje świata przyrody                                                                                                                                                      

- warsztaty przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI (zajęcia uzupełniające) 

- prowadzi pani Renata Jakusiewicz. 

2. Jestem cząstką przyrody                                                                                                                                                         

- zajęcia uzupełniające z przyrody dla uczniów kl.III  

- prowadzi pani Maria Komada. 

3. Klub języka angielskiego English is fun                                                                                                                                    

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. IV-VI                               

- prowadzi pani Justyna Wilk. 

4. Matematyka inaczej - prosta, ciekawa, zrozumiała                                                                                                         

- zajęcia uzupełniające z matematyki dla uczniów klas IV i V 

- prowadzi pani Tamara Nielubińska. 



5. Z matematyką za pan brat                                                                                                                                                           

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 

umiejętności  matematycznych w klasach III 

- prowadzi pani Lucyna Hładij. 

6. Mądra sówka                                                                                                                                                                                 

- zajęcia rozwijające  z matematyki dla uczniów zdolnych kl. IV  

- prowadzi pan Paweł Mazurek. 

7. Zajęcia wspierające z elementami terapii pedagogicznej   

  dla uczniów klas II edukacji wczesnoszkolnej 

- prowadzi pani Ewa Zawistowska. 

8. Zajęcia wspierające z elementami terapii pedagogicznej 

  dla uczniów klas III edukacji wczesnoszkolnej                                     

- prowadzi pani Halina Figas. 

 


