Oferta Szkoły Podstawowej im Ks. Jana Twardowskiego
w Kłaju
oferta zajęć pozalekcyjnych – zajęcia płatne
Zajęcia szachowe
- 11:50 – 12:35 – wtorek, klasy: 1a, 1b, 2a
- 12:45 – 13:30 – wtorek, klasy: 2b, 3a, 3b
dla uczniów z Szkoły Podstawowej w Kłaju, zajęcia
dodatkowe odbywają się w każdą środę od godziny
17:40 w Sali Widowiskowej UG w Kłaju
Robotyka
- środa: od 12:30
„Biała Szkoła”
- dla chętnych podczas ferii zimowych – organizator
(informacja w Sekretariacie Szkoły)
Zajęcia taneczne
- organizator (informacja w Sekretariacie Szkoły)
Rolki
– organizator - p. R. Olszowska
Szkółka piłkarska
- organizator – p. B. Kolarz

Oferta zajęć pozalekcyjnych – zajęcia nieodpłatne
(realizowane przez nauczycieli)
•

Kółko artystyczne – 2a (czwartki na 5l - prowadzi p.
B. Tynka)

•

Pracujemy

przy

projektach-narzędzia

TIK

do

przygotowywania komiksów, e-książek, współpraca w
ramach eTwinning - 2b (prowadzi p. M. Imos)

•

Koło językowe DRAMA – (prowadzi p. I. Nowak)

•

Kółko historyczne – (prowadzi p. R. Gister)

•

Zajęcia z robotyki „LEGO WE DO 2” - 1b (prowadzi
p. H. Kosak)

•

Zajęcia artystyczne – 1b/a (prowadzi p. A. Czyżycka)

•

Kółko ekologiczne - 5a/b (prowadzi p. A. Jakubczak)

•

Zajęcia artystyczne – 3b (wtorki na 5l – prowadzi p. A.
Margielewska)

•

Zajęcia artystyczne - 3a (wtorki 5l – prowadzi p. J.
Wolska)

•

Programowanie w środowisku Baltie – 5a/b (prowadzi
p. M. Gnyra)

•

Wykorzystanie komputera do nauki i zabawy – 4a
(prowadzi p. M. Gnyra)

•

Kółko matematyczne – 6a/b/c (poniedziałek 7l prowadzi p. M. Świętek)

•

Zajęcia artystyczne - 3a/b (piątek 5l - prowadzi p.
Kowalska)

•

Zajęcia artystyczne „Klub ART” - 6a/b/c (środa 6l prowadzi p. M. Kowalska)

•

Chór – dla chętnych (piątek 7:15 - prowadzi p. M.
Kowalska)

•

Kółko matematyczne - 8a/b (poniedziałek 7l –
prowadzi p. T. Kacprzyk)

•

Gimnastyka korekcyjna – 1a/b (poniedziałek –
prowadzi p. B. Kolarz)

•

Ratujemy i uczymy ratować – 3a/b (prowadzi p. A.
Margielewska, B. Pagacz)

•

Zajęcia przygotowujące do konkursów – wg. ustalonego regulaminu (prowadzi p. E. Gorzula)



Warsztaty przyrodnicze – 7a/b (w ramach Nocy Naukowców i Nocy Biologów prowadzi p. E. Gorzula)



Zajęcia przygotowujące do konkursów - wg. ustalonego regulaminu (prowadzi p. G. Poręba)



Zajęcia z prowadzenia projektów badawczych w zakresie nauk ścisłych – 8a/b (czwartek 8l - prowadzi p. P.
Tałan)



Zajęcia sportowe w ramach Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego – 4-8 (wtorki i czwartki od 14:30 do
16:45, prowadzi p. W. Wilk)

•

Małopolskie

Talenty

to

inicjatywa

edukacyjna,

ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój
uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i
młodzieży

z

uczestnicząc

małopolskich
w

inspirujących

szkół.

Uczniowie

zajęciach

oraz

wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z
zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje
matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje
informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje
społeczne

i

obywatelskie,

inicjatywność

i

przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój
tych kompetencji kluczowych jest ważny już od
najmłodszych lat.
a) Kompetencje społeczne prowadzą: p. J. Świegoda, p. M.

Włodek, p. M. Kowalska, p. A. Margielewska,

b)

Kompetencje

z

zakresu:

języka

angielskiego

przedsiębiorczości, informatyki, matematyczno-naukowotechnicznego, rozpoczynają się w listopadzie 2019 r.

