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Doposażenie pracowni TIK
Zmodernizowano pracownię informatyczną. Wyposażono szkołę w monitory 
interaktywne, sprzęt komputerowy. 





Doposażenie pracowni przedmiotowych

W ramach projektu otrzymano pomoce do 
prowadzenia zajęć specjalistycznych.



Pomoce informatyczne



Pomoce matematyczne



Pomoce muzyczne



Zajęcia zrealizowane w ramach 
projektu:

➢ Zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego

➢ Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne

➢ Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne: zajęcia plastyczne, muzyczne, 
sportowe

➢ Projekty edukacyjne: mały informatyk

Zajęciami zostało objętych  64 uczniów.



Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki 

Przeprowadzono 50 godzin w 
2 grupach

Celem zajęć było utrwalanie i 
uzupełnienie wiadomości i 
umiejętności zdobywanych 
podczas zajęć lekcyjnych, 
czytania ze zrozumieniem 
tekstu matematycznego,  
rozwijanie wyobraźni 
geometrycznej.



Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z języka angielskiego 

Przeprowadzono 50 godzin w 
2 grupach

Głównym celem zajęć było 
wyrównywanie braków edukacyjnych 
oraz eliminowanie niepowodzeń z języka 
angielskiego. Podczas zajęć uczniowie 
rozwijali swoje zainteresowania, 
utrwalali i poszerzali zasób słownictwa.



Zajęcia specjalistyczne
Zajęcia logopedyczne

• Przeprowadzono 40 godzin w 2 grupach.
• Uczniowie korygowali wadę wymowy poprzez zabawy, 

gry logiczne, quizy, zagadki.
• Zajęcia przyczyniły się do wyeliminowania wad wymowy.



Ogród twórczości
zajęcia plastyczne

• Przeprowadzono 50 godzin 
w 2 grupach.

• Zajęcia cieszyły się wśród 
uczniów ogromnym 
zainteresowaniem. 

• Prace plastyczno-
techniczne prezentowano 
na gazetkach szkolnych i 
klasowych wystawkach.



Mamy wspólny cel 
Zajęcia muzyczne

Przeprowadzono 25 godzin w 1 grupie.

W skład zespołu wchodzi sekcja wokalna oraz sekcja instrumentalna: skrzypce, gitara. 

Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności podczas Dnia Edukacji Narodowej, 
Święta Niepodległości,  Świątecznego Koncertu Online.



Mamy wspólny cel
Zajęcia sportowe

Przeprowadzono 25 godzin w 1 grupie.

Uczniowie uczyli się odporności, koncentracji i panowania nad emocjami. Mieli możliwość 
rozwijania swoich pasji i zainteresowań.



Projekty edukacyjne
Mały informatyk

Przeprowadzono 60 godzin w 2 grupach

Na zajęciach głównie były realizowane kompetencje 
informatyczne, które obejmują umiejętne i krytyczne 
wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w 
pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.

Swoje umiejętności uczestnicy wykorzystywali tworząc m.in. 
artykuły na stronę szkoły, projekty graficzne, quizy, gry.



Wycieczka nad Morze Bałtyckie
Najbardziej aktywni uczestnicy  projektu wzięli udział w pięciodniowej wycieczce nad morze (od 
12.06 do 16.06 2022).


