
 

 

Projekt pt.: „Akademia Bystrzaków II” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą 

Kołczygłowy, a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu:  

929 962,50 zł, w tym wkład własny: 46 498,13(5%) pochodzący ze środków JST. Projekt za cel 

stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy 

Kołczygłowy oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. 

 

W ramach projektu "Akademia Bystrzaków II" szkoła została doposażona w: 

a) pomoce naukowe i dydaktyczne o wartości 212 tys. np. globusy, atlasy, mikroskopy, akwarium  

    dla ryb itp. 

b) 3 tablice interaktywne 

c) 17 laptopów, w tym 2  laptopy dla nauczycieli 

 
 

Działania w projekcie polegają na organizacji dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum 

następujących aktywności: 

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w danym roku szkolnym : 

a) Język angielski 

b) Język niemiecki 

c) Laboratorium Kodowania 

d) Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 

e) Przyrodnicze laboratorium 

f) Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 

g) Zajęcia logopedyczne 

h) Zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne. 

 

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w wakacje letnie w formie półkolonii 

edukacyjnych o tematyce: 

a) Eksperymentów 

b) Elektroniki 

c) ROBO-lab (robotyka) 

 

 



 

 

3. Wyjazdy edukacyjne: 

a) rok szkolny 2016/2017 

- Centrum Nauki Experyment / Oceanarium 

- ZOO Gdańsk 

b) rok szkolny 2017/2018 

- Łeba / Fokarium / Park Dinozaurów 

- Słowiński Park Narodowy 

 

 

W projekcie „Akademia Bystrzaków II" w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia prowadziło 

trzynastu nauczycieli i wzięło udział 140 uczniów w  tym: 

– Szkoła Podstawowa klasy 1 - 3 : 37 uczniów 

– Szkoła Podstawowa klasy 4 - 6 : 58 uczniów 

– Gimnazjum I - III : 45 uczniów. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia prowadzi dziewięciu nauczycieli z następujących zajęć: 

1. Język angielski - mgr Teodor Kosiedowski 

2. Język angielski - mgr Maja Eliasz 

3. Język angielski na pamięć - mgr Maja Eliasz 

4. Język niemiecki - mgr Beata Reczka 

5. Język niemiecki na pamięć - mgr Beata Reczka  

6. Laboratorium Kodowania - mgr Adam Grajczyk  

7. Laboratorium Kodowania - mgr Mikołaj Telega  

8. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych - mgr Anna Sokołanko  

9. Przyrodnicze laboratorium - mgr Magdalena Nierzalewska  

10. Przyrodnicze laboratorium - mgr Małgorzata Leśniańska   

11. Przyrodnicze laboratorium - mgr Iwona Haniewicz  

12. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki - mgr Barbara Reszka  

 

Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Dargacz 

tel. kontaktowy: 609412172 

tel. szkolny: 59 8213416 


