
 

Zapraszamy uczniów klas I-VIII 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie  

do udziału w zajęciach pozalekcyjnych 

realizowanych w ramach programu 

Niebo nad Astrobazami  

 

1. Programowanie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) 
  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 
10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.  

3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami 
prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Zajęcia będą prowadzone od października 2020r. do czerwca 2021r.  
w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Toruńskiej 40 

 

Podczas zajęć uczniowie będą: 

1. Rozwijać swoje informatyczne zainteresowania. 

2. Pracować przy użyciu pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni 

matematycznych, informatycznych, które zostały zakupione w ramach Projektu. 

3. Zapoznają się z pracą w programach służących do programowania, stworzą swoje 

pierwsze programy, gry. 

4. Będą rozwijać umiejętność logicznego myślenia. 

5. Poznają i wykorzystają najnowsze urządzenia oparte na technologii komputerowej. 

(Szkoła w ramach programu otrzyma nową, świetnie wyposażoną pracownię 

komputerową). 

6. Rozwiną kompetencje kluczowe: informatyczne, matematyczne, techniczne, 

umiejętność uczenia się i współdziałania w grupie.  

Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki i informatyki  

 Grażyna Czachorowska – Szczupak 

ZAPRASZAMY! 



 

 
2. Matematyczne metody w informatyce i astronomii 

 
 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 
10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.  

3. Projekt jest realizowany przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej Wnioskodawcą w partnerstwie z organami 
prowadzącymi szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Zajęcia będą prowadzone od października 2020r. do czerwca 2021r.  
w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Toruńskiej 40 

 

Podczas zajęć uczniowie będą: 

1. Rozwijać swoje matematyczne  zainteresowania. 

2. Pracować przy użyciu pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni 

matematycznych, informatycznych, które zostały zakupione w ramach Projektu. 

3. Będą rozwijać umiejętność logicznego myślenia. 

4. Poznają i wykorzystają najnowsze urządzenia oparte na technologii komputerowej.  

5. Rozwiną kompetencje kluczowe: matematyczne, techniczne, umiejętność uczenia się 

i współdziałania w grupie.  

 

Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki i informatyki  

 Wioletta Królak 

ZAPRASZAMY! 

 

 

 


