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DZIAŁANIE 1
KOŁO MATEMATYCZNE – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KL. IV-VI

Celem zajęć jest:
- rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematycznych poprzez
wykorzystanie metod aktywizujących, w tym metody projektu;
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych;
- kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych
osiągnięć techniki, w tym Internetu;
- kształtowanie postawy dzielenia się własną wiedzą i umiejętnościami;
- przygotowanie uczniów do pełnienia roli asystenta nauczyciela w celu
samodoskonalenia i pomocy uczniom słabszym.
Uczniowie w trakcie zajęć mają możliwość poszukiwania różnych (własnych)
dróg rozwiązania problemu, wykorzystują wiedzę i umiejętności
matematyczne do rozwiązywania problemów z innych dziedzin oraz z życia
codziennego. Kształtują umiejętności dowodzenia twierdzeń oraz
uzasadniania hipotez i własnych spostrzeżeń.
Laureaci etapów powiatowych i międzypowiatowych Bolesławieckiego
Konkursu Matematycznego dla kl. VI i dla kl. I GM, II i III m. w Miejskim
Konkursie Ekologiczno-Matematycznym dla kl. IV, wyróżnienia w
Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.
ZDJĘCIA (max. 2)

1

NAZWA DZIAŁANIA 2
Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

DZIAŁANIE 2
KOŁO PLASTYCZNE – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE „ZABAWA Z PLASTYKĄ”

Rozwijanie talentów plastycznych poprzez:
- stosowanie różnych technik malarskich, rysunkowych, graficznych i
rzeźbiarskich.;
- prowadzenie zajęć metodami aktywnymi, w tym zajęć warsztatowych – w
pracowniach plastycznych (MDK Bolesławiec), ceramicznych oraz
zakładach pracy (Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, drukarnie);
- uczestnictwo młodych twórców w „Spotkaniach ze sztuką” – wizyty w
muzeum oraz galerii, spotkania z twórcami;
- tworzenie uczniowskich teczek plastycznych, urządzanie indywidualnych
wernisaży w ośrodkach kultury oraz instytucjach samorządowych;
- kultywowanie tradycji rodzimych – spotkania z projektantami ceramiki
bolesławieckiej oraz rozwijanie zainteresowań rękodzielnictwem
artystycznym;
- organizowanie kiermaszów świątecznych połączonych ze sprzedażą prac
uczniów.
Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Powódź, pożar dniem czy
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”, I m. w Powiatowym Turnieju Wiedzy o
Sztuce, laureaci Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Las
zrównoważony”, laureaci Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „3 Maja
– Święto Konstytucji” pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławca,
laureaci Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Używki?! Nie, dziękuję!”.
Wystawy i wernisaże prac uczniów w: bolesławieckich ośrodkach kultury,
Jeleniogórskim Ośrodku Kultury, Legnickim Ośrodku Kultury, Dworcu
Głównym we Wrocławiu.
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DZIAŁANIE 3
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski aktywnie działa na terenie klas, szkoły i poza szkołą.
Uczniowie współtworzą atmosferę i wizerunek szkoły, są inicjatorami i
organizatorami rozmaitych akcji szkolnych i pozaszkolnych. Uczestniczą w
miejskich, regionalnych i ogólnopolskich projektach, współpracując z
instytucjami: PCK w Bolesławcu, Młodzieżowym Domem Kultury,
Bolesławieckim Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt, szpitalem miejskim.
W ramach programu „Katyń – ocalić od zapomnienia” samorząd
przygotował i zrealizował projekt „Dąb Pamięci” wraz z uroczystością
upamiętniającą zamordowanego w Kozielsku plutonowego Aleksandra
Kłosa.
Zbiórka pieniędzy i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt; udział w WOŚP;
zbiórka przyborów szkolnych i słodyczy dla niepełnosprawnych („Dzieci –
dzieciom”); zbiórka artykułów żywnościowych dla rodzin potrzebujących
(„Wielkanocy zajączek”); autorska akcja samorządu („Paczka dla chorego
dzieciaczka”); projekt „Dąb Pamięci” w ramach Ogólnopolskiego Programu
„Katyń – ocalić od zapomnienia”.
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