
  

  

  
Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka 

Szkoła  Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

    
 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  
w Suchej Beskidzkiej informuje, że listy  uczniów klas 4-7  

oraz klas gimnazjalnych, którzy zostali zakwalifikowani  
do udziału w zajęciach i warsztatach edukacyjnych,  
które będą realizowane w roku szkolnym 2017/18  

w ramach projektu 
„Inwestycja w edukację - bramą do sukcesu  

w Gminie Sucha Beskidzka”  
zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń.  

Tablica ta znajduje się w holu na parterze przy sali 021. 
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Informacja w sprawie uczniów klas 1-3 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 
w Suchej Beskidzkiej, zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie „Inwestycja  
w edukacje – bramą do sukcesu w Gminie 

Sucha Beskidzka” 
jest dostępna u wychowawców tych klas.  
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WSPARCIE DLA UCZNIÓW 
 

1. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych  uczniów/uczennic 

z zakresu: nauk matem.-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, programowania 

wraz z doposażeniem szkół oraz przedmiotowej pracowni międzyszkolnej. 

 

2. Efektem zajęć pozalekcyjnych z nauk matematyczno-przyrodniczych z zastosowaniem metody 

eksperymentu, oraz zajęć z zakresu programowania będzie wzmocnienie umiejętności 

rozwiązywania problemów oraz modelowania matematycznego.  

 

3. Działania w projekcie: 

(1) Zajęcia mat. przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymentu – grupowe(13 grup) 

(2)  Zajęcia indywidualne wyrównawcze z matematyki i przedmiotów  przyrodniczych  

         (32 uczniów). 

(3) Zajęcia z programowania – grupowe (13 grup). 
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Zajęcia z zakresu  PROGRAMOWANIA 
2 godz. X 20 tyg. 

Zajęcia rozpoczną się 18 września 2017 r. i potrwają do 15 czerwca 2018 r. 

 
Uczniowie poznają podstawy programowania korzystając 

z narzędzi dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży,  

m.in. MIT Scratch oraz Alice 3D, układają swoje pierwsze 

programy za pomocą specjalnych bloczków, poznając w ten sposób 

uniwersalne mechanizmy tworzenia programów komputerowych. 

Zajęcia komputerowe przeplatane są różnorodnymi ćwiczeniami 

kreatywnymi i zabawami ruchowymi, które rozwijają logiczne  

oraz abstrakcyjne myślenie. W ten sposób uczniowie zdobywają 

również umiejętności przydatne w rozwiązywaniu codziennych, 

niekoniecznie programistycznych problemów. 
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Zajęcia z zakresu  

NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  
z wykorzystaniem metody eksperymentu 

2 godz. X 20 tyg. 
Zajęcia rozpoczną się 18 września 2017 r. i potrwają do 15 czerwca 2018 r. 

 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów zdolnych 

  rozwijanie postawy twórczej uczniów 

 umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania 

sukcesu 

 kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań 

wymagających wysiłku intelektualnego 

  rozwijanie intuicji matematyczno-przyrodniczej 
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 kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania 

prostych eksperymentów matematyczno-przyrodniczych 

 wyposażenie uczniów zdolnych w większy zasób wiadomości 

i umiejętności 

 rozwijanie cech charakteru uczniów, takich jak: 

systematyczność, pracowitość ,odpowiedzialność, 

umiejętność współpracy w grupie kreatywność. 

 

Zajęcia prowadzone będą poprzez: doświadczenia i eksperymenty, 

obserwacje spontaniczne i kierowane, metody audiowizualne, 

filmy przyrodnicze, gry dydaktyczne, metody aktywizujące:  

gry i zabawy dydaktyczne burza mózgów. 
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Indywidualne zajęcia z zakresu matematyki  
i przedmiotów przyrodniczych w ilości 30 godzin  
( 30 tyg. x 1 godz.),będą realizowane w I półroczu  

przez nauczycieli matematyki. 
Rozpoczną się od 11 września 2017 r. 

 
O szczegółowych terminach realizacji zajęć 

uczniowie będą informowani  
przez nauczycieli.  
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Wszyscy uczniowie, którzy zostali 
zakwalifikowani do udziału w zajęciach, 

zgodnie z wymogami projektu będą 
zobowiązani do podpisania 

odpowiedniej umowy. 
 


