
W ramach Grantu 3 - projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – w szkole odbywają 

się zajęcia wyrównawcze, kółka rozwijające, zajęcia profilaktyczne mające na celu 

uzupełnienie u uczniów braków edukacyjnych w realizacji podstawy programowej 

spowodowanych zdalnym nauczaniem oraz rozwijanie kompetencji kluczowych 

i umiejętności uniwersalnych. 

Rekrutacja na zajęcia „Spójrz inaczej”- odbyła się na podstawie opinii wychowawców klas 

oraz obserwacji zachowań grupy klasowej. 

W zajęciach „Spójrz inaczej” udział brać będą uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 

4-6, 7-8.  

Celem zajęć „Spójrz inaczej” jest: 

- zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej 

adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez wspieranie prawidłowego 

rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla tego okresu 

rozwojowego. 

- rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania 

i nazywania uczuć, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, umiejętności kształtowania 

pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu samego siebie. 

- Zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, 

zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach 

dla zdrowia, w tym przede wszystkim związanych używaniem szkodliwych substancji 

chemicznych. 

 

Regulamin rekrutacji -zajęć „Spójrz inaczej”:  

1. Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o opinię wychowawców na temat grupy 
rówieśniczej/klasy.  

2. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć uczniowie kl. 1-3 oraz kl. 4-6, 7-8.  

3. Udział uczniów we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.  

4. Zgłoszenia na zajęcia mediacyjne należy kierować do nauczyciela lub prowadzącej zajęcia. 

5. Uczestnicy zajęć mediacyjnychsą zobowiązany do systematycznego i udziału w zajęciach. 



6. W wyznaczonym czasie trwania zajęć uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela 
prowadzącego.  

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć pozalekcyjnych w formie zatwierdzonej przez 
Dyrektora Szkoły.  

8. Zajęcia odbywają się do 15 czerwca 2023 r.  

9. Nauczyciel może odwołać zajęcia pozalekcyjne z ważnych powodów. Odwołanie zajęć 
każdorazowo jest uzgadniane przez nauczyciela z Dyrektorem Szkoły.  

10. Nauczyciel informuje rodziców uczniów o odwołaniu zajęć pisemnie poprzez dziennik 
elektroniczny przynajmniej jeden dzień przez zaplanowanymi zajęciami.  

 


