
    

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKOŁA PODSTAWOWA W 
ZASTAWIUZASTAWIU

PROJEKT PROJEKT „SZKOŁA „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”PRZYSZŁOŚCI”
W ramach projektu W ramach projektu „SZKOŁA „SZKOŁA 

PRZYSZŁOŚCI W GMINACH PRZYSZŁOŚCI W GMINACH 
ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”ZIEMI ŁUKOWSKIEJ” w Szkole  w Szkole 
Podstawowej w Zastawiu  jest Podstawowej w Zastawiu  jest 
realizowanych siedemrealizowanych siedem  różnorodnych różnorodnych 
programów:programów:

 Kolo informatyczneKolo informatyczne
 Koło teatralno-muzyczneKoło teatralno-muzyczne
 Mały EuropejczykMały Europejczyk
 Program religijno-regionalnyProgram religijno-regionalny
 Koło sportoweKoło sportowe
 Koło matematyczneKoło matematyczne
 Program korekcyjno-kompensacyjny.Program korekcyjno-kompensacyjny.



    

Koło informatyczneKoło informatyczne
Głównym założeniem Głównym założeniem 

programu jest popularyzacja programu jest popularyzacja 
informatyki wśród uczniów, informatyki wśród uczniów, 
pogłębianie zainteresowań pogłębianie zainteresowań 
informatyką, korzystanie z informatyką, korzystanie z 
niekonwencjonalnych źródeł niekonwencjonalnych źródeł 
informacji, rozwijanie umiejętności informacji, rozwijanie umiejętności 
zastosowania komputera do zastosowania komputera do 
komunikowania się, dostrzeganie komunikowania się, dostrzeganie 
zastosowania komputera w różnych zastosowania komputera w różnych 
dziedzinach życia, sprawne dziedzinach życia, sprawne 
posługiwanie się różnymi posługiwanie się różnymi 
programami komputerowymi.          programami komputerowymi.          
  

                              CCelem głównym jest 
przygotowanie uczniów do życia w 
społeczeństwie informatycznym.



    

KołoKoło  informatyczneinformatyczne
Zajęcia prowadzone są na Zajęcia prowadzone są na 

trzech poziomach, w grupach 10-trzech poziomach, w grupach 10-
15 osobowych:15 osobowych:

 Wprowadzającym (dla uczniów Wprowadzającym (dla uczniów 
klasy III)klasy III)

 Uzupełniającym  (dla uczniów Uzupełniającym  (dla uczniów 
mających trudności z mających trudności z 
opanowaniem wiadomości i opanowaniem wiadomości i 
umiejętności z informatyki),umiejętności z informatyki),

 Poszerzającym (dla uczniów klas Poszerzającym (dla uczniów klas 
V-VI chcących pogłębić swoją V-VI chcących pogłębić swoją 
wiedzę)wiedzę)

Ogólnie w zajęciach bierze udział 40 Ogólnie w zajęciach bierze udział 40 
uczniów pod opieką mgr Marzeny uczniów pod opieką mgr Marzeny 
Michałowskiej.Michałowskiej.



    

Koło teatralno-muzyczneKoło teatralno-muzyczne

Program dla uczniów klas IV-VI  Program dla uczniów klas IV-VI  
jest nastawiony na kształtowanie jest nastawiony na kształtowanie 
zainteresowań teatralnych, zainteresowań teatralnych, 
samorealizację, podniesienie własnej samorealizację, podniesienie własnej 
wartości. Szczególną wagę przywiązuje wartości. Szczególną wagę przywiązuje 
do zaspokojenia potrzeby poznawczej, do zaspokojenia potrzeby poznawczej, 
różnorodnego działania, ruchu, zabawy, różnorodnego działania, ruchu, zabawy, 
sukcesu, twórczości dziecięcejsukcesu, twórczości dziecięcej
oraz więzi emocjonalnej z oraz więzi emocjonalnej z 
rówieśnikami.rówieśnikami.



    

Celem głównym jest Celem głównym jest 
poznanie i uczestniczenie w poznanie i uczestniczenie w 
życiu kulturalnym, życiu kulturalnym, 
uwrażliwienie na sztukę uwrażliwienie na sztukę 
teatralną i muzyczną.teatralną i muzyczną.

W programie uczestniczy 20 uczniów W programie uczestniczy 20 uczniów 
klas IV – VI. klas IV – VI. 

Osoby odpowiedzialne za realizację Osoby odpowiedzialne za realizację 
programu:programu:

mgr Monika Rekmgr Monika Rek
mgr Anna Oskroba-Suśniakmgr Anna Oskroba-Suśniak



    

MAŁY EUROPEJCZYKMAŁY EUROPEJCZYK
PROGRAM EDUKACJ EUROPEJSKIEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 - IIIPROGRAM EDUKACJ EUROPEJSKIEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 - III
W programie uczestniczy 25 W programie uczestniczy 25 

uczniów.uczniów.
Program jest realizowany przez Program jest realizowany przez 

Alicję Szewczak i Bożenę Kopeć.Alicję Szewczak i Bożenę Kopeć.
            Celem programu jest Celem programu jest 

propagowanie wiedzy na temat propagowanie wiedzy na temat 
zjednoczonej Europy. zjednoczonej Europy. 
Zdobywanie najnowszych Zdobywanie najnowszych 
wiadomości  dotyczących UE.wiadomości  dotyczących UE.

            Poszerzanie wiedzy o krajach UE Poszerzanie wiedzy o krajach UE 
w powiązaniu z ich historią, w powiązaniu z ich historią, 
położeniem geograficznym, położeniem geograficznym, 
tradycjami kulturowymi i tradycjami kulturowymi i 
obyczajowymi.obyczajowymi.



    

MAŁY EUROPEJCZYKMAŁY EUROPEJCZYK
Program wspomaga Program wspomaga 

wszechstronny rozwój wszechstronny rozwój 
uczniów, uczy uczniów, uczy 
poszanowania polskiego poszanowania polskiego 
dziedzictwa dziedzictwa 
kulturowego.kulturowego.

Służy otwarciu się na Służy otwarciu się na 
kultury Europy i kultury Europy i 
różnorodność narodów.różnorodność narodów.



    

Program religijno-regionalnyProgram religijno-regionalny

Głównym celem Głównym celem 
programu jest programu jest 
kształtowanie postaw kształtowanie postaw 
chrześcijańskich chrześcijańskich 
wynikających z zasad wynikających z zasad 
ewangelicznych oraz ewangelicznych oraz 
rozwijanie poczucia rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności, miłości odpowiedzialności, miłości 
własnego regionu i własnego regionu i 
Ojczyzny.Ojczyzny.



    

W ramach tego programu odbyła W ramach tego programu odbyła 
się wycieczka do Częstochowy, się wycieczka do Częstochowy, 
pobyt w parku wodnym oraz  pobyt w parku wodnym oraz  
wycieczka na trasie Zastawie- wycieczka na trasie Zastawie- 
Wieliczka – Zakopane -Kraków- Wieliczka – Zakopane -Kraków- 
Wadowice - Biały Dunajec- Wadowice - Biały Dunajec- 
Zastawie.Zastawie.



    

KOŁO SPORTOWEKOŁO SPORTOWE
Jest to program rozwijający sprawność Jest to program rozwijający sprawność 

fizyczną uczniów.         fizyczną uczniów.         
Jego głównym założeniem jest Jego głównym założeniem jest 

kształtowanie nawyku aktywności kształtowanie nawyku aktywności 
ruchowej, która pozytywnie wpływa ruchowej, która pozytywnie wpływa 
na rozwój emocjonalny.na rozwój emocjonalny.

W programie bierze udział 12 uczniów  z W programie bierze udział 12 uczniów  z 
klas IV – VI.klas IV – VI.

Miedzy innymi w programie Miedzy innymi w programie 
przewidziana jest nauka pływania.przewidziana jest nauka pływania.



    

KOŁO MATEMATYCZNEKOŁO MATEMATYCZNE
Program rozwijający zainteresowania Program rozwijający zainteresowania 

matematyczne uczniów jest matematyczne uczniów jest 
realizowany przez Genowefę realizowany przez Genowefę 
Gromada.Gromada.

Na zajęciach uczniowie klas IV –VINa zajęciach uczniowie klas IV –VI
pracują w zorganizowanych grupachpracują w zorganizowanych grupach
Uczniowie poszerzają zdobyte Uczniowie poszerzają zdobyte 

wiadomości i umiejętności ,wiadomości i umiejętności ,
rozwiązują zadania o podwyższonym rozwiązują zadania o podwyższonym 
stopniu trudności, posługują się stopniu trudności, posługują się 
językiem matematycznym, stosują językiem matematycznym, stosują 
wiadomości matematyczne do wiadomości matematyczne do 
rozwiązywania zagadnień rozwiązywania zagadnień 
praktycznych.praktycznych.



    

Program korekcyjno-kompensacyjnyProgram korekcyjno-kompensacyjny

Program obejmuje uczniów Program obejmuje uczniów 
z trudnościami w nauce, z trudnościami w nauce, 
czytaniu i pisaniu oraz czytaniu i pisaniu oraz 
uczniów z zaburzeniami uczniów z zaburzeniami 
mowy z klas I – III.mowy z klas I – III.
Celem tego programu jest Celem tego programu jest 
eliminowanie eliminowanie 
występujących trudności, występujących trudności, 
stymulowanie stymulowanie 
ogólnorozwojowe ucznia.ogólnorozwojowe ucznia.



    

Program korekcyjno - kompensacyjnyProgram korekcyjno - kompensacyjny

Usprawnianie zaburzonych Usprawnianie zaburzonych 
funkcji w zakresie:funkcji w zakresie:

 analizy i syntezy wzrokowo analizy i syntezy wzrokowo 
ruchowejruchowej

 rozwijanie mowy i rozwijanie mowy i 
wzbogacanie słownictwawzbogacanie słownictwa

 sprawności ruchowej i sprawności ruchowej i 
orientacji przestrzennejorientacji przestrzennej

 ćwiczeń manualnych i ćwiczeń manualnych i 
grafomotorycznychgrafomotorycznych

Program prowadzi Danuta Program prowadzi Danuta 
KachniarzKachniarz



    

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘDZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prezentację przygotowała:Prezentację przygotowała:
Marzema MichałowskaMarzema Michałowska


