
    

Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi 
ŁukowskiejŁukowskiej

Program współfinansowany ze środków Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu SpołecznegoEuropejskiego Funduszu Społecznego



    

             zapewnienie uczniom możliwości zapewnienie uczniom możliwości 
wyrównywania szans edukacyjnychwyrównywania szans edukacyjnych

             umożliwienie uczniom zdobywania umożliwienie uczniom zdobywania 
dodatkowej wiedzy i umiejętności dodatkowej wiedzy i umiejętności 
ułatwiających edukację i wybór ścieżki ułatwiających edukację i wybór ścieżki 
zawodowejzawodowej

           współpraca szkoły z organizacjami i współpraca szkoły z organizacjami i 
społecznością lokalną na rzecz rozwoju społecznością lokalną na rzecz rozwoju 
Edukacji i aktywności obywatelskiej.Edukacji i aktywności obywatelskiej.

Działania szkół uczestniczących w Działania szkół uczestniczących w 
projekcie prowadzone są w trzech projekcie prowadzone są w trzech 

obszarach: obszarach: 



    

W Zespole Szkół w Zalesiu w W Zespole Szkół w Zalesiu w 
ramach programu prowadzone są ramach programu prowadzone są 

zajęcia dla uczniów szkoły zajęcia dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjumpodstawowej i gimnazjum



    

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
gimnazjum:gimnazjum:



    

Poznajmy naszą OjczyznęPoznajmy naszą Ojczyznę

 Celem programu „Poznajmy naszą ojczyznę” jest przybliżenie uczniom Gimnazjum Celem programu „Poznajmy naszą ojczyznę” jest przybliżenie uczniom Gimnazjum 
w Zalesiu, wiedzy na temat własnego regionu i ojczyzny w aspektach: historycznym, w Zalesiu, wiedzy na temat własnego regionu i ojczyzny w aspektach: historycznym, 
geograficznym, kulturowym i społecznym. W ciągu kilku miesięcy trwania projektu geograficznym, kulturowym i społecznym. W ciągu kilku miesięcy trwania projektu 
uczniowie poznali w oparciu o różne źródła informacji historię, kulturę i uczniowie poznali w oparciu o różne źródła informacji historię, kulturę i 
uwarunkowania geograficzne Ziemi Łukowskiej oraz Warmii, Podlasia, Pomorza uwarunkowania geograficzne Ziemi Łukowskiej oraz Warmii, Podlasia, Pomorza 
Gdańskiego i Wielkopolski.Gdańskiego i Wielkopolski.

  



    



    



    



    

Klub miłośników chemiiKlub miłośników chemii
Program klubu przeznaczony jest dla uczniów klas I - III gimnazjum szczególnie 

zainteresowanych chemią. 
 Celem zajęć jest:
 poszerzanie wiadomości objętych programem nauczania,
 prezentacja doświadczeń ukazujących podstawowe prawa i zjawiska
 zapoznanie z właściwościami substancji chemicznych 
 przygotowanie do roli asystenta nauczyciela



    

„„Nie ma zwolnienia od myślenia” Nie ma zwolnienia od myślenia” 
to hasło II Szkolnego Festiwalu Nauki przygotowanego m.in. przez to hasło II Szkolnego Festiwalu Nauki przygotowanego m.in. przez 

członków Klubu Miłośników Chemii.członków Klubu Miłośników Chemii.



    

Przyjazna fizykaPrzyjazna fizyka
Program skierowany jest do uczniów klas I – III gimnazjum mających trudności w nauce. 
 Cele zajęć:
 stworzenie uczniom warunków umożliwiających realizację niezbędnego minimum,
 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i  samodzielnego pokonywania trudności w nauce
 uczenie systematyczności i pracowitości,
 wykonywanie prostych doświadczeń z użyciem przedmiotów codziennego użytku i zabawek 



    

Dyskusje  nad książkąDyskusje  nad książką  
Cele :

 rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów,
 rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenia swojej osobowości 

oraz planowego samokształcenia,
 kształtowanie świadomości językowej,
 doskonalenie sprawności intelektualnych uczniów, wspieranie ich rozwoju 

emocjonalnego,
 rozbudzanie zainteresowań tekstami kultury wysokiej oraz kształcenie umiejętności 

ich odbioru.



    

Bliżej teatruBliżej teatru

 Kółko teatralne "Bliżej teatru" przy Gimnazjum w Zalesiu działa już od kilku lat. Kółko teatralne "Bliżej teatru" przy Gimnazjum w Zalesiu działa już od kilku lat. 
Należą do niego chętni uczniowie, których łączą wspólne pasje, zamiłowanie do Należą do niego chętni uczniowie, których łączą wspólne pasje, zamiłowanie do 
teatru, filmu i sztuki. Opiekunem i inicjatorem koła jest pani Barbara Celińska – teatru, filmu i sztuki. Opiekunem i inicjatorem koła jest pani Barbara Celińska – 
Mysław.  Od stycznia 2007 roku  koło włączyło się  do realizacji programu Szkoła    Mysław.  Od stycznia 2007 roku  koło włączyło się  do realizacji programu Szkoła    
Przyszłości.Przyszłości.



    

MATEMATYCZNE ABCMATEMATYCZNE ABC  
Program zajęć wyrównawczych dla III etapu kształcenia 
W programie występują  treści z poziomu wymagań koniecznego 

i podstawowego
Cele:
4. Kształtowanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.
5. Motywowanie ucznia do systematycznej pracy

OPRACOWAŁA :  ANNA POGORZELSKA



EDUKACJA Z INTERNETEMEDUKACJA Z INTERNETEM  

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjumProgram zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum  



    

KOMPUTER KAŻDY ZNAKOMPUTER KAŻDY ZNA  
 Program zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego dla uczniów gimnazjum

OPRACOWAŁ:  ANDRZEJ SUCHODOLSKI 



    

HOW ARE YOU, ENGLISH?HOW ARE YOU, ENGLISH?  

Program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum  

OPRACOWAŁA: IRENA KUPRYK 



    

ЭТО НЕ ТАК ТРУДНОЭТО НЕ ТАК ТРУДНО  
 Program zajęć wyrównawczych z języka rosyjskiego  

 OPRACOWAŁA :   JUSTYNA KALISZUK



    

КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКАКРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  
 Program zajęć z języka rosyjskiego Program zajęć z języka rosyjskiego 

Założenia programu:Założenia programu:
 rozwijanie u uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych rozwijanie u uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych 

kultur,kultur,
 doskonalenie umiejętności językowych,doskonalenie umiejętności językowych,

..

    Ludowy taniec rosyjski w wykonaniu uczestników koła Ludowy taniec rosyjski w wykonaniu uczestników koła 



    

Koło  muzyczne  „KOŁOMUZ”Koło  muzyczne  „KOŁOMUZ”  
Cele programu:
 wspomaganie harmonijnego rozwoju uczniów,
 kształtowanie zdolności muzycznych, wokalnych ,
 przygotowanie do wystąpień publicznych.



    

Koło fotograficzne „KLAPS”Koło fotograficzne „KLAPS”  

Cele programu:Cele programu:
 rozwijanie kreatywności oraz twórczości dziecka,rozwijanie kreatywności oraz twórczości dziecka,
 rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu,rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu,
 wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów.



    

Tańczymy, tańczymy, tańczymy…Tańczymy, tańczymy, tańczymy…

Cele programu zajęć muzyczno-ruchowych :Cele programu zajęć muzyczno-ruchowych :
   rozwijanie samodzielności, kreatywności i osobistych zainteresowań, rozwijanie samodzielności, kreatywności i osobistych zainteresowań, 
 rozbudzanie  wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,rozbudzanie  wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,
 pokonywanie nieśmiałości, rozbudzanie otwartości do drugiego człowiekapokonywanie nieśmiałości, rozbudzanie otwartości do drugiego człowieka , ,
 wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego 

  Pokaz przygotowany na festyn rodzinnyPokaz przygotowany na festyn rodzinny



    

Ze sportem za pan bratZe sportem za pan brat

 Głównym celem programu było zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej w Głównym celem programu było zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej w 
czasie wolnym. Zajęcia odbywały się w ferie zimowe, były skierowane do uczniów czasie wolnym. Zajęcia odbywały się w ferie zimowe, były skierowane do uczniów 
gimnazjum.gimnazjum.

 W Zespole Szkół w Zalesiu wychowujemy młodzież poprzez sport i do sportu. W Zespole Szkół w Zalesiu wychowujemy młodzież poprzez sport i do sportu. 
Promujemy aktywność fizyczną i zdrowie. Uczniowie uczestniczą w różnych Promujemy aktywność fizyczną i zdrowie. Uczniowie uczestniczą w różnych 
zajęciach sportowych oraz biorą udział w zawodach. Poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz biorą udział w zawodach. Poprzez uczestnictwo w 
widowiskach sportowych pragniemy rozbudzić zamiłowanie do sportu, ukazać widowiskach sportowych pragniemy rozbudzić zamiłowanie do sportu, ukazać 
efekty systematycznego treningu oraz wdrożyć do kulturalnego kibicowania.efekty systematycznego treningu oraz wdrożyć do kulturalnego kibicowania.



    

Bądź sprawny,  dbaj  o zdrowieBądź sprawny,  dbaj  o zdrowie  
 Cele programu :Cele programu :
 poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej,poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej,
 rozwijanie zainteresowania grami zespołowymi - piłką nożną i piłką ręczną, rozwijanie zainteresowania grami zespołowymi - piłką nożną i piłką ręczną, 
 motywowanie uczniów do czynnego spędzania czasu wolnego,motywowanie uczniów do czynnego spędzania czasu wolnego,
 opracowanie kodeksu dobrego kibica - ”Kibic doskonały” .opracowanie kodeksu dobrego kibica - ”Kibic doskonały” .

Uczestnicy zajęć na  meczu Legii z Widzewem.Uczestnicy zajęć na  meczu Legii z Widzewem.



    

WAKACJE NA SPORTOWO WAKACJE NA SPORTOWO   
Program obozu sportowo – rekreacyjnegoProgram obozu sportowo – rekreacyjnego

 OPRACOWAŁ:   GRZEGORZ RYCHTAOPRACOWAŁ:   GRZEGORZ RYCHTA



    



    

Wielka Przedsiębiorczość Młodych w Gminie ŁukówWielka Przedsiębiorczość Młodych w Gminie Łuków  
CeleCele: : 
 Zaktywizowanie młodzieży do wyszukiwania i wykorzystywania możliwości, które Zaktywizowanie młodzieży do wyszukiwania i wykorzystywania możliwości, które 

mogą im pomóc w wyborze swojej drogi życiowej i zawodowej.mogą im pomóc w wyborze swojej drogi życiowej i zawodowej.
 Umożliwienie własnego rozwoju dzięki zachęcaniu do współdziałania ze sobą, do Umożliwienie własnego rozwoju dzięki zachęcaniu do współdziałania ze sobą, do 

wspierania i opiekowania sobą nawzajem oraz pozytywnej rywalizacji.wspierania i opiekowania sobą nawzajem oraz pozytywnej rywalizacji.

 Uczestnicy programu po spotkaniu w Urzędzie SkarbowymUczestnicy programu po spotkaniu w Urzędzie Skarbowym



    

„„Człowiek nie może żyć bez miłości”Człowiek nie może żyć bez miłości”
 W czasie wizyty w Ośrodku Wychowawczym w Łukowie nasi uczniowie mogli W czasie wizyty w Ośrodku Wychowawczym w Łukowie nasi uczniowie mogli 

uczestniczyć w we wspólnej zabawie sportowej. Mieszkańcy ośrodka zostali uczestniczyć w we wspólnej zabawie sportowej. Mieszkańcy ośrodka zostali 
obdarowani darami zebranymi w czasie Wielkiego Postu. obdarowani darami zebranymi w czasie Wielkiego Postu. 

 Nasza grupa pomaga także misjonarzom. Dochód ze sprzedaży słodyczy i Nasza grupa pomaga także misjonarzom. Dochód ze sprzedaży słodyczy i 
przyborów szkolnych jest przeznaczony na pomoc polskiemu  przyborów szkolnych jest przeznaczony na pomoc polskiemu  
misjonarzowi  pracującemu w Boliwii. misjonarzowi  pracującemu w Boliwii. 



    

„Ćwicz razem z nami –zdrowe i sportowe ferie 
zimowe”  

Cel główny programu to zainteresowanie jak największej grupy 
młodzieży uprawianiem różnych dyscyplin sportu oraz 
podejmowaniem aktywności fizycznej w czasie wolnym. 



    

Zapraszamy do odwiedzenia naszej Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej:strony internetowej:

www.zalesie.gminalukow.plwww.zalesie.gminalukow.pl


