
     PLAN ZAJĘĆ PROJEKTU UNII EUROPEJSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W JELENIEJ GÓRZE 

 

 Nazwa zadania Nazwisko 

nauczyciela  

Dzień 

tygodnia 

Godziny  Lekcja  

 

1 

Kształtowanie kompetencji kluczowych-realizacja 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                  

z PRZYRODY dla uczniów jeleniogórskich szkół 

podstawowych w celu wyrównywania dysproporcji 

edukacyjnych powstałych w trakcie procesu kształcenia           

u uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV-VI. 

 

R. Jakusiewicz 

 

poniedziałek 

 

od 13.20 do14.10 

od 14.15 do 15.00 

 

7 i 8 

lekcja 

 

1 

Kształtowanie kompetencji kluczowych-realizacja 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                  

z PRZYRODY dla uczniów jeleniogórskich szkół 

podstawowych w celu wyrównywania dysproporcji 

edukacyjnych powstałych w trakcie procesu kształcenia           

u uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III. 

 

M. Komada 

 

czwartek 

 

od 11.40 do 12.25 

 

5 lekcja 

 

2 

Kształtowanie kompetencji kluczowych-realizacja 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów 

jeleniogórskich szkół podstawowych w celu 

wyrównywania dysproporcji edukacyjnych powstałych 

w trakcie procesu kształcenia u uczniów mających 

trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. IV-V.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

J. Wilk 

 

piątek 

 

od 12.35 do 13.20 

 

6 lekcja 

 

4 

Kształtowanie kompetencji kluczowych-realizacja 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych              

z MATEMATYKI dla uczniów z klas 4-6 

 

T. Nielubińska 

 

Poniedziałek 

środa 

 

od 13.20 do14.10 

od 12.35 do 13.20 

 

7 lekcja 

6 lekcja 



jeleniogórskich szkół podstawowych w celu 

wyrównywania dysproporcji edukacyjnych powstałych 

w trakcie procesu kształcenia u uczniów mających 

trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. 

 

5 

Kształtowanie kompetencji kluczowych -realizacja 

dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych             

z MATEMATYKI dla uczniów z klas 2-3 

jeleniogórskich szkół podstawowych w celu 

wyrównywania dysproporcji edukacyjnych powstałych 

w trakcie procesu kształcenia u uczniów mających 

trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. 

 

L. Hładij 

 

wtorek 

 

od 11.40 do 12.25 

od 12.35 do 13.20 

 

5 i 6 

lekcja 

 

7 

Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy 

- realizacja KOŁA ZAINTERESOWAŃ                                   

Z MATEMATYKI dla uczniów klas 4-6 

jeleniogórskich szkół podstawowych w celu rozwijania 

zdolności matematycznych niezbędnych na rynku 

pracy 

 

P. Mazurek 

 

piątek 

 

od 12.35 do 13.20 

 

6 lekcja 

 

14 

Wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych-realizacja terapii PEDAGOGICZNEJ dla 

uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych w celu 

wyrównania zdiagnozowanych deficytów i wyrównania 

szans edukacyjnych klasy II. 

 

E. Zawistowska 

 

środa 

piątek 

 

od 12.35 do 13.25 

od 11.40 do 12.40 

 

6 lekcja 

5 lekcja 

 

14 

Wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych-realizacja terapii PEDAGOGICZNEJ dla 

uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych w celu 

wyrównania zdiagnozowanych deficytów i wyrównania 

szans edukacyjnych klasy III. 

 

H. Figas 

 

poniedziałek 

 

od 12.35 do13.25 

 

6 lekcja 

 


