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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. „Szkolny Klub E-
kompetencji”, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  
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 kluczowych – matematyczno-
przyrodniczych i ICT, a także właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej) uczniów uczęszczających do klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza 
Korczaka w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania 
podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz ICT rodziców 
w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r. 
 
 

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia dla uczniów: 
1.„KLUB INFORMATYCZNYCH OMNIBUSÓW” (1 grupa 15 uczniów z klas IV-V, zajęcia prowadzone 
będą w wymiarze 2h tygodniowo). Uczniowie podczas zajęć będą uczyć się rysowania  
z wykorzystaniem programów komputerowych, obsługi programów graficznych, tworzenia gier, 
rebusów, krzyżówek. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach wyjadą także na 3-dniową wycieczkę 
do Warszawy, która odbędzie się w maju lub w czerwcu 2019r. 
2.„KOMPUTEROWE OKNO NA ŚWIAT!” (1 grupa 15 uczniów z klas V-VI, zajęcia prowadzone będą  
w wymiarze 2h/tygodniowo). Uczniowie rozwijać będą umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, 
tworzenia stron internetowych, wykonywania zdjęć i ich obróbki za pomocą różnych programów 
komputerowych, wykonywania prezentacji multimedialnych. Uczniowie biorący udział w tych 
zajęciach wyjadą także na 3-dniową wycieczkę do Warszawy, która odbędzie się w maju  
lub w czerwcu 2019r. 
3.„SPOTKANIA Z E-MATEMATYKĄ” (1 grupa 15 uczniów z klas IV-VI, zajęcia prowadzone będą  
w wymiarze 2h tygodniowo). Polegać będą na analizowaniu problemów i twórczym rozwiązywaniu 
nietypowych zadań tekstowych o trudności wykraczającej poza podstawę programową. Prowadzone 
będą przy zastosowaniu e-zasobów i e-podręczników z wykorzystaniem TIK. Sprzyjać będą rozwojowi 
kreatywności,  innowacyjności i pracy zespołowej. Uczniowie biorący udział w w/w zajęciach 1 raz w 
semestrze wyjadą na pokazowe zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W maju lub w czerwcu 2020r. dla uczniów biorących udział w 
tych zajęciach zorganizowana zostanie 3-dniowa wycieczka do Gdańska. 
4. „KLUB MIŁOŚNIKÓW MATEMATYKI I FIZYKI” (1 grupa 15 uczniów z klas VII-VIII, zajęcia 
prowadzone będą w wymiarze 2h tygodniowo). Udział zwiększy kompetencje matematyczne z 
uwzględnieniem korelacji matematyki i fizyki, wykorzystywać będą warsztatową metodę 
prowadzenia zajęć przez doświadczenia, praktyczne zastosowanie wiedzy. Uczniowie biorący udział w 
w/w zajęciach 1 raz w semestrze wyjadą na pokazowe zajęcia prowadzone przez pracowników 
naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W maju lub w czerwcu 2020r. dla 
uczniów biorących udział w tych zajęciach zorganizowana zostanie 3-dniowa wycieczka do Gdańska. 
5.„ODKRYWAMY SEKRETY BIOLOGII I CHEMII” (2 grupy po 15 uczniów z klas VII-VIII, zajęcia 
prowadzone będą w wymiarze 2h co 2 tygodnie). Polegać będą na uczeniu biologii i chemii przez 
doświadczenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. W ramach zajęć 
uczniowie wyjadą na 4-dniową wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego, która odbędzie się w 
maju lub w czerwcu 2019r. 
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6.„MŁODZI ODKRYWCY” (1 grupa 15 uczniów z klasy IV, zajęcia prowadzone będą w wymiarze 2h 
tygodniowo). Polegać będą na uczeniu przyrody przez doświadczenie z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Podzielone zostaną na 3 moduły (flora, fauna, doświadczenia i 
eksperymenty przyrodnicze). Część zajęć odbywać się będzie w terenie. Uczniowie założą stację 
pogody, prowadzić będą badania. W ramach zajęć uczniowie wyjadą na 4-dniową wycieczkę do 
Ojcowskiego Parku Narodowego, która odbędzie się w maju lub w czerwcu 2019r. 
 

Realizacja wszystkich zajęć rozpocznie się po feriach zimowych, tj. 4.02.2019r. 
 

 
ETAPY REKRUTACJI UCZNIÓW: 

1) Akcja informacyjna (listopad 2018) przeprowadzone zostanie zebranie informacyjne dla uczniów. 
Informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.   
2) Składanie formularzy rekrutacyjnych (do 30 listopada 2018r.). Wymagana będzie zgoda i deklaracja 
udziału w zajęciach podpisana przez ucznia i rodzica.  
3) KRYTERIA NABORU NA ZAJĘCIA W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY CHĘTNYCH:  
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na zajęcia „Klub informatycznych omnibusów”, 
„Komputerowe okno na świat” o przyjęciu zadecyduje test z informatyki, na zajęcia „Spotkania z e-
matematyką” i „Klub miłośników matematyki i fizyki” – test z matematyki, na zajęcia „Odkrywamy 
sekrety biologii i chemii” – test z chemii i biologii i „Młodzi odkrywcy” – test wiedzy z przyrody.  
Do wyniku doliczone punkty za kryteria dodatkowe: 

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

 gdy uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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.    
4) Czas na przeprowadzenie testów rekrutacyjnych (10-14.12.2018).  
 
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW 
W okresie I19-II19 zorganizowane zostaną zajęcia dla grupy 15 rodziców, których celem będzie 
zwiększenie umiejętności rodziców z zakresu obsługi narzędzi TIK i wykorzystywania ich w celu 
stymulowania rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci. Rodzice w czasie 4 spotkań poznają sposoby 
obsługi laptopa, tabletu (4h). Zakładanie i obsługa poczty e-mail.  Internet jako źródło rozrywki i nauki 
w procesie wspierania rozwoju dziecka, w tym wykorzystanie e-zasobów(4h). Zagrożenia związane  
z cyberprzemocą i sposoby zapobiegania(4h). Omówiony zostanie również wprowadzony program 
korzystania z e-zasobów i e-podręczników (4h).  
 

 


