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Gmina Bełchatów ogłasza  

rekrutację uczennic i uczniów z kl. II i III byłego Gimnazjum Publicznego w Dobrzelowie 

oraz z kl. VII Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie  

do udziału w projekcie 

 

„Gimnazjum nowych horyzontów” 
 

1.08.2017 – 30.06.2019 
 
W projekcie realizowane będą: 
 

➢ koła zainteresowań z kompetencji kluczowych: 
 

 język angielski dla klas VII, III  

 matematyka dla klas VII, III 

 chemiczno – fizyczne dla klas VII, III 

 biologiczno-geograficzne dla klas VII, II, III 
 
 

➢ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych: 
 

 język angielski dla klas VII, II, III 

 matematyka dla klas VII, II, III 

 chemiczno – fizyczne dla klas VII, II, III 

 język niemiecki dla klas VII, II, III 

 biologiczno-geograficzne dla klas VII, II, III 
 

➢ dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z 
klas VII, II, III z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w sprzęt TIK  
 

➢ dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 
wykorzystaniem doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne do 
rozpoznawania potrzeb i wspomagania rozwoju uczniów: 
 

 z języka polskiego 

 z terapii pedagogicznej o charakterze grupowym  

 z terapii pedagogicznej o charakterze indywidualnym dla uczniów niepełnosprawnych 
 
Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu. 
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w szkole w okresie 28.08-
15.09.2017 r. 
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Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 
Bliższe informacje można uzyskać w szkole lub Biurze Projektu (Urząd Gminy Bełchatów, 
97 – 400 Bełchatów, ul. Tadeusza Kościuszki 13, Pok. nr 44, tel. (44) 632 52 11 w. 44, e-
mail: projekty@ugbelchatow.pl). 
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