
 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW 
 

Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie  

w partnerstwie z Gminą Miejską Ostróda uzyskało dofinansowanie projektu  pt. „Otwieramy się na 
świat!”, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Ostródzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. 

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji językowych i przyrodniczych, a także 

właściwych postaw i umiejętności uczniów klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania 

podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w wyniku wsparcia projektowego  

w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2020r.   

 

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe: 
1. Mówię po angielsku (2 grupy po 16 uczniów z klas IV-VI, 2h/tygodniowo) zajęcia dla uczniów zdolnych.  

2. Perfect English (2 grupy po 16uczniów z klas VII-VIII, 2h/tygodniowo) zajęcia dla uczniów zdolnych. 

3. Angielski jest prosty (1 grupa 12 uczniów z klas IV-VI, 1 grupa uczniów z klas VII-VIII, 1h/tygodniowo) 

zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w opanowaniu podstawy programowej z języka 

angielskiego.  

30 z 88 biorących udział w zajęciach językowych uczniów weźmie udział w 7-dniowym obozie językowym 

w Wielkiej Brytanii (VI-VIII 2019). W celu wyłonienia uczestników prowadzona będzie klasyfikacja, która 

obejmować będzie punkty za frekwencję, postępy w nauce języka.  

 

Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: 
1. Przyroda doświadczalna (1 grupa 15 uczniów z klas IV-VI, 2h/tygodniowo).  

2. Eksperymentuję na geografii (1 grupa 15 uczniów z klas VII-VIII, 2h/tygodniowo). 

Uczestnicy w/w zajęć wyjadą na 5-dniową wycieczkę do Tatrzańskiego Parku Narodowego (V-VI 2019) 

oraz na 3-dniową do Szwecji (V-VI 2020).  

 
ETAPY REKRUTACJI UCZNIÓW: 

1) Akcja informacyjna (listopad 2018) przeprowadzone zostanie zebranie.  

2) Składanie formularzy rekrutacyjnych (do 30 listopada 2018). 
3) Czas na przeprowadzenie testów rekrutacyjnych (10-14 grudnia 2018).  
4) KRYTERIA: W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na zajęcia „Przyroda doświadczalna”  

i „Eksperymentuję na geografii” zostaną przeprowadzone testy z przyrody/geografii. Do wyniku doliczone 

punkty za kryteria dodatkowe: 

• gdy uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie stosownego orzeczenia),  

• gdy uczeń posiada opinię PPP o dostosowaniu wymagań (na podstawie opinii PPP),   

•  gdy uczeń wywodzi się z rodziny mającej trudną sytuację finansową (na podstawie danych  

z MOPS o dofinansowaniu posiłków).  

Punkty zostaną zsumowane i w ten sposób zostaną utworzone listy uczestników. 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na zajęcia „Mówię po angielsku” i „Perfect English” 

wśród kandydatów przeprowadzony zostanie test z języka angielskiego. Do wyniku zostaną doliczone 

punkty za kryteria dodatkowe analogicznie jak w przypadku zajęć przyrodniczych. Na zajęcia 

wyrównawcze „Angielski jest prosty” na punkty przeliczona zostanie ocena na koniec roku szkolnego 

2017/2018 z języka angielskiego. Do sumy zostaną doliczone pkt. za kryteria dodatkowe jak w przypadku 

zajęć przyrodniczych. 

5)Ogłoszenie wyników rekrutacji – 18 grudnia 2018r.  
6) Początek zajęć – od 4 lutego 2018r. 

 
 
 


