
 
 

 

 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie 

oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im W. Witosa w Rudce 

zapraszają uczniów klasy IV-VI do udziału w projekcie  

„RÓWNAJ W GÓRĘ” 

realizowanego od 02. 01. 2014 r. do 30. 06. 2014 r. 

w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Proponujemy uczniom/uczennicom udział w niżej wymienionych zajęciach: 

1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 7 uczniów/uczennic z klasy V; 
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 8 uczniów/uczennic z klasy V; 
3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 8 uczniów/uczennic z klasy V; 
4. Zajęcia rozwijające z języka polskiego– 7 uczniów/uczennic z klasy VI; 
5. Zajęcia rozwijające z matematyki – 16 uczniów/uczennic z klasy IV lub VI; 
6. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 8 uczniów/uczennic z klasy VI; 
7. Zajęcia rozwijające z informatyki– 8 uczniów/uczennic z klasy V; 
8. Zajęcia rozwijające z przyrody– 16 uczniów/uczennic z klasy V-VI; 
9. Zajęcia rozwijające z muzyki-nauka gry na wybranym instrumencie – 8 

uczniów/uczennic z klasy V-VI; 
10. W czerwcu 2014 roku odbędzie się wycieczka do Warszawy; 
11. Dla nauczycieli proponujemy szkolenie z obsługi i zastosowania tablicy interaktywnej. 

Zajęcia odbywać się będą od lutego do czerwca 2014 roku. 

Uczestnicy poszczególnych zajęć otrzymają zestawy materiałów papierniczych, przybory 
geometryczne, podręcznik i ćwiczenia - w zależności od typu zajęć, Na zajęcia zostaną 
zakupione niezbędne materiały do ich przeprowadzenia. 

 
 



 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Z projektu zostaną sfinansowane wszystkie działania. 
W czasie wycieczek zapewniamy uczniom i opiekunom: wyżywienie, noclegi, bilety wstępu, 
ubezpieczanie, przejazd autokarem, przewodników. 

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły 

od 13 do 23 stycznia 2014 roku od poniedziałku do czwartku w godz. od 15.00 - 18.30, 

w piątek w godz. od 15.00 - 18.00 

Rodzice chcący zapisać ucznia/uczennicę do projektu będą musieli zgłosić się do punktu 
rekrutacyjnego w SP w Rudce i wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, 
deklaracje uczestnictwa w projekcie. 

Wszystkie formularze oraz regulamin rekrutacji będą dostępne od 13 stycznia 
w sekretariacie - punkcie rekrutacyjnym. 

Szczegółowe warunki rekrutacji na zajęcia znajdują się w regulaminie rekrutacji do projektu 
„Równaj w górę”. Kryteria będą weryfikowane na podstawie oświadczeń Rodziców o ich 
spełnieniu. 

Jeden uczeń/uczennica będzie mógł wziąć udział w kilku rodzajach zajęć. Proces rekrutacji 
uwzględniać będzie politykę równych szans w tym politykę równości płci. 

.  

 

     Zapraszamy uczniów/uczennice do udziału w projekcie. 

 

Przydatne linki:  

www.efs.gov.pl  

www.pokl.wup-krakow.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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