
 
 
 

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła 

drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa w Lubianie” oraz osiągnięte 

wyniki  

 
 W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do Projektu „Nowoczesna Szkoła 

drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa w Lubianie” łącznie przystąpiło 202 uczniów, w 

tym 198 uczniów osiągnęło Kompetencje Kluczowe zgodnie z zaplanowaną dla nich  

ścieżką uczestnictwa, a 4 uczniów osiągnęło Kompetencje Kluczowe niezgodnie z 

zaplanowaną ścieżką uczestnictwa.  

 Uczniowie brali udział w poniższych zajęciach: 

1. Zajęcia informatyczno-techniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z 

przygotowaniem specjalistycznej pracowni TIK 

2. Zajęcia fizyczno-matematyczne 

3. Przyroda, Geografia 

4. Biologia i Chemia z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej 

5. Zajęcia językowe  

6. Zajęcia logopedyczne 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym – 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

predyspozycji osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
 

 
 

Rekrutacja do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu – 

Szkoła Podstawowa w Lubianie” w roku szkolnym 2018/2019 – II 

semestr 

 
 W lutym 2019 r. trwa nabór uczniów do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do Sukcesu”. 

Uczniowie mogą zapisywać się na poszczególne zajęcia: 

1. Zajęcia informatyczno-techniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z 

przygotowaniem specjalistycznej pracowni TIK 

2. Zajęcia fizyczno-matematyczne 

3. Przyroda, Geografia 

4. Biologia i Chemia z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej 

5. Zajęcia językowe  

6. Zajęcia logopedyczne 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym – 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 



predyspozycji osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 

 

Rekrutacja do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu – 

Szkoła Podstawowa w Lubianie” w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
 We wrześniu 2018 r. trwa nabór uczniów do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą 

do Sukcesu”. Uczniowie mogą zapisywać się na poszczególne zajęcia: 

1. Zajęcia informatyczno-techniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z 

przygotowaniem specjalistycznej pracowni TIK 

2. Zajęcia fizyczno-matematyczne 

3. Przyroda, Geografia 

4. Biologia i Chemia z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej 

5. Zajęcia językowe  

6. Zajęcia logopedyczne 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym – 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

predyspozycji osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 

 

Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła 

drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa w Lubianie” oraz osiągnięte 

wyniki w roku szkolnym 2017/2018 

 
 W roku szkolnym 2017/2018 do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu – 

Szkoła Podstawowa w Lubianie” przystąpiło 130 uczniów, w tym 19 uczniów osiągnęło 

Kompetencje Kluczowe zgodnie ze ścieżką, a 2 uczniów osiągnęło Kompetencje Kluczowe 

niezgodnie ze ścieżką.  

 Uczniowie brali udział w poniższych zajęciach: 

8. Zajęcia informatyczno-techniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z 

przygotowaniem specjalistycznej pracowni TIK 

9. Zajęcia fizyczno-matematyczne 

10. Przyroda, Geografia 

11. Biologia i Chemia z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej 

12. Zajęcia językowe  

13. Zajęcia logopedyczne 

14. Zajęcia socjoterapeutyczne wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym – 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 



predyspozycji osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 
 

Rekrutacja do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu – 

Szkoła Podstawowa w Lubianie” w roku szkolnym 2017/2018 – II 

semestr 

 
 W lutym 2018 r. trwa nabór uczniów do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do Sukcesu”. 

Uczniowie mogą zapisywać się na poszczególne zajęcia: 

1. Zajęcia informatyczno-techniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z 

przygotowaniem specjalistycznej pracowni TIK 

2. Zajęcia fizyczno-matematyczne 

8. Przyroda, Geografia 

9. Biologia i Chemia z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej 

10. Zajęcia językowe  

11. Zajęcia logopedyczne 

12. Zajęcia socjoterapeutyczne wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym – 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

predyspozycji osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
 

 
 
 

 
 
 

Rekrutacja do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do sukcesu – 

Szkoła Podstawowa w Lubianie” w roku szkolnym 2017/2018 

 
 W sierpniu 2017 r. trwa nabór uczniów do Projektu „Nowoczesna Szkoła drogą do 

Sukcesu”. Uczniowie mogą zapisywać się na poszczególne zajęcia: 

1. Zajęcia informatyczno-techniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z 

przygotowaniem specjalistycznej pracowni TIK 

2. Zajęcia fizyczno-matematyczne 

3. Przyroda, Geografia 

4. Biologia i Chemia z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni biologiczno-chemicznej 

5. Zajęcia językowe  

6. Zajęcia logopedyczne 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym – 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

predyspozycji osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 



 
 
      
 

 

 

 

 

 

 


