
REKRUTACJA

NA ZAJĘCIA

- trwa do końca

września 2021 r .

przedmiotoweprzedmiotowe
językowejęzykowe
hobbystycznehobbystyczne

ZAPISZ DZIECKOZAPISZ DZIECKO
NA BEZPŁATNENA BEZPŁATNE
zajęcia pozalekcyjnezajęcia pozalekcyjne

odbywające sięodbywające się
na terenie szkoły.na terenie szkoły.

KLUCZEKLUCZE  

DO WIEDZYDO WIEDZY
Projekt realizowany przez gminę Brwinów

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje można

uzyskać w szkole oraz na stronie

www.sp.otrebusy.edu.pl

Pomóż mu rozwinąć kluczowe

kompetencje i umiejętności

niezbędne w życiu, a także

w przyszłości na rynku pracy!



W Szkole Podstawowej
w Otrębusach

dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

rozwijające z matematyki

dydaktyczno-wyrównawcze 

rozwijające z języka angielskiego

język polski dla cudzoziemców

kształcące umiejętności uczenia się,

koło języka niemieckiego

koło informatyczne

koło szachowe

      z języka angielskiego

      pracy zespołowej i komunikacji

 w okresie od 01.09.2021 r. do 31.05.2023 r.

będzie realizowany projekt,

którego celem jest podniesienie

kompetencji kluczowych 

dla dalszego rozwoju i edukacji.

Projekt obejmuje przeprowadzenie

bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych

dla uczniów szkoły oraz zakup

na potrzeby placówki zestawów

komputerowych, słuchawek i drukarek 3D.

Projekt pn. "Klucze do wiedzy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT. 

W ramach projektu

realizowane będą zajęcia:



przedmiotoweprzedmiotowe
językowejęzykowe
hobbystycznehobbystyczne

ZAPISZ DZIECKOZAPISZ DZIECKO
NA BEZPŁATNENA BEZPŁATNE
zajęcia pozalekcyjnezajęcia pozalekcyjne

odbywające sięodbywające się
na terenie szkoły.na terenie szkoły.

Pomóż mu rozwinąć kluczowe

kompetencje i umiejętności

niezbędne w życiu, a także

w przyszłości na rynku pracy!

KLUCZEKLUCZE  

DO WIEDZYDO WIEDZY
Projekt realizowany przez gminę Brwinów

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA

NA ZAJĘCIA

- trwa do końca

września 2021 r .

Szczegółowe informacje można

uzyskać w szkole oraz na stronie

www.zs-zolwin.edupage.org/



 w okresie od 01.09.2021 r. do 31.05.2023 r.

będzie realizowany projekt,

którego celem jest podniesienie

 kompetencji kluczowych

dla dalszego rozwoju i edukacji.

Projekt obejmuje przeprowadzenie

bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych

dla uczniów szkoły oraz zakup

na potrzeby placówki

zestawów komputerowych.

W ramach projektu

realizowane będą zajęcia:

W Szkole Podstawowej
w Żółwinie

dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

rozwijające z matematyki

dydaktyczno-wyrównawcze 

dydaktyczno-wyrównawcze

kształcące umiejętności 

koło informatyczne

koło przyrodnicze

koło szachowe

      z języka angielskiego

      z chemii/fizyki/biologii

      uczenia się, rozwiązywania 

      problemów i pracy zespołowej

Projekt pn. "Klucze do wiedzy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałanie 10.01.02 Edukacja ogólna w ramach ZIT. 


