
 
 

 
Realizacja projektu „Ósemka z kluczem” jest dofinansowana  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

 

Drodzy Rodzice, Uczennice i  Uczniowie! 

Miło nam przekazać informację, że od stycznia w naszym liceum zaczynamy realizację 1,5- rocznego  projektu 
współfinansowanego z funduszy unijnych - "ÓSEMKA Z KLUCZEM.”   

Projekt zakłada  rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania 
się w języku angielskim,  rozumienia kontekstów wielojęzycznych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
(uczenia się, kreatywności, rozumienia i krytycznego myślenia, pracy zespołowej) poprzez: 
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i j. angielskiego dla kl. I;  
– zajęcia rozwijające uczenie się, mające pomóc uczniom kl. III w przygotowaniu do matury z matematyki w zakresie 

podstawowym oraz do matury z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie rozszerzonym; 
– projekty   edukacyjne w każdej  klasie I, dostosowane do profilu, obejmujące zajęcia pozalekcyjne i wycieczki  
– indywidualne  zajęcia edukacyjne  dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezależnie od poziomu 

klasy, do wyboru: z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego lub języka polskiego (dla cudzoziemców lub 

uczniów kształcących się wcześniej za granicą); 

– indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas III; 

– pomoc stypendialną  na rozwijanie zainteresowań  matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i językowych. 

Cenimy wytrwałość, pilność, zaangażowanie w rozwijanie pasji i odpowiedzialność za  uczenie się. Od września 2021 rusza 

program stypendialny dla 4 osób  (do zdobycia  po 4000,00 zł na osobę), które:  m.in. osiągną wysoką średnią ocen za rok 

szkolny 2020/21. Szczegóły w regulaminie przyznawania stypendium, dostępnym na stronie szkoły w zakładce projektu.  

 

W bieżącym roku szkolnym młodzież z naszej szkoły ma możliwość wyboru następujących zajęć  

spośród wymienionych niżej: 

dla klas III: 

1) treningi maturalne czyli zajęcia przygotowujące do matury z matematyki w zakresie podstawowym- 16 miejsc; 

2) treningi maturalne czyli zajęcia przygotowujące do matury w zakresie rozszerzonym:   
z matematyki, z biologii, geografii, fizyki i chemii- 56 miejsc; 
 

 zajęcia będą prowadzone   w blokach 5-godz. w piątki  po lekcjach i/lub w soboty. W przerwie zapewniamy posiłek; 

 uczniowie z zajęć 2) objęci będą dodatkowo 2-godz.  indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym 

 

Uwaga! Można skorzystać tylko z jednego rodzaju zajęć w ramach treningów maturalnych  

 

dla klas I-III: 

1) indywidualne zajęcia edukacyjne do wyboru: z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, j. obcego lub j. polskiego 

(dla cudzoziemców lub osób kształcących się wcześniej za granicą). Można wybrać 1 lub 2 przedmioty z wyżej 

wymienionych. Zajęcia adresowane będą  w pierwszej kolejności  do uczniów i uczennic z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, do cudzoziemców lub osób kształcących się wcześniej za granicą oraz  uczniów i uczennic 

objętych w szkole pomocą psychologiczno- pedagogiczną (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zaświadczenia lekarskiego lub wniosku ucznia/rodzica/ nauczyciela)    

 10 miejsc., liczba godzin 22 dla każdej osoby z jednego przedmiotu lub z dwóch przedmiotów po 11 godzin. 
 

Zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej. Udział w zajęciach jest bezpłatny! 

 

Regulamin rekrutacji i formularze zgłoszeniowe przekazujemy w załączniku do wiadomości,  dokumenty będą  dostępne   też na 
stronie szkoły w zakładce projektu. 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, wydrukować, podpisać  i następnie  przesłać skan/zdjęcie elektronicznie na adres 
mailowy: projekt@8lo.bialystok.pl  lub  złożyć w kopercie do pudła na portierni w internacie szkoły.  Na zgłoszenia czekamy  od 
14 grudnia do  21 grudnia 2020r.  Ewentualne   pytania prosimy kierować poprzez moduł wiadomości w Librusie do 
koordynatorek projektu: n-lki matematyki p. Hanny Mąki lub pedagog szkolnej p. Doroty Wojnowskiej.  

  


