
 

 

 

Uczniowie i Rodzice! 

W związku z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 do realizacji 

projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – wzrost kompetencji uczniów 

i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” ogłaszamy nabór 

uczniów na bezpłatne zajęcia dodatkowe (współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego):  

 

Zajęcia adresowane do uczniów klas I – III : 

 

 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku 

obcym  – język angielski – nauczyciel Marzena Kosmaczewska 

 

 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo – techniczne – nauczyciel Magdalena Sokołowska 

 

 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla uczniów klas II – nauczyciel 

Magdalena Goraj 

 

 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla uczniów klas III – nauczyciel Karolina 

Woźniczko 

 

 Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla uczniów klas III – nauczyciel 

Aleksandra Ręczmień 

 

 Metoda Eksperymentu. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – nauczyciel 

Arletta Błaszczak 

 

 Metoda Eksperymentu. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – nauczyciel 

Urszula Kostrzewska 

 

 Metoda Eksperymentu.  Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – nauczyciel 

Ewelina Rapacz 

 

 TIK. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa 

– nauczyciel Anna Kurzydło 

 

 

 



 

 

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV – VI : 

 

 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku 

obcym  – język angielski– nauczyciel Anna Adamczyk 

 

 Metoda Eksperymentu. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze– nauczyciel 

Agnieszka Duszyńska 

 

 Metoda Eksperymentu. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze– nauczyciel 

Joanna Leśniak – Diechtiar 

 

 Metoda Eksperymentu. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne– nauczyciel 

Lucyna Gruca 

 

 TIK. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa 

– nauczyciel Mirosław Musiał 

 

 Nauka programowania – nauczyciel Anna Wilk 

 

Zajęcia odbywać się będą w grupach 6 lub 8 – osobowych. Przystąpienie do projektu jest 

dobrowolne, ale deklaracja dotyczy pełnego cyklu zajęć - 50 godzin dydaktycznych. 

 

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach dostępne są u nauczycieli prowadzących oraz  

w sekretariacie szkoły. Wypełnioną dokumentację należy złożyć u nauczyciela prowadzącego 

zajęcia lub bezpośrednio do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej p. Karoliny Woźniczko – 

sala 02 D. 

Termin złożenia dokumentów, będących warunkiem uczestnictwa w programie, upływa 31 

października 2016r.  

Szkolny koordynator projektu  

Beata Wyżlińska 

 

 

 

 

 
 


