
 

  
  

Harmonogram realizowanych zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych 

Rok szkolny 2021/2022 

Instrukcja wypełniania harmonogramu: 

 

1. Harmonogram należy wypełnić indywidualnie dla każdego CWUZ, tzn. jeśli beneficjent realizuje zajęcia w więcej niż jednym miejscu (szkole), należy punkt II, III,IV,V 

harmonogramu multiplikować tyle razy, ile powstało CWUZ (miejsc realizacji zajęć w roku szkolnym2021/2022); 

2. Harmonogram dla danego CWUZ należy wypełnić indywidualnie dla każdego etapu edukacyjnego w CWUZ, tzn. jeśli beneficjent realizuje zajęcia dla więcej niż jednego 

etapu edukacyjnego, należy punkt II, III,IV,V harmonogramu multiplikować tyle razy, ile jest realizowanych etapów edukacyjnych w CWUZ, 

3. Ilość grup zajęciowych i rodzaj wybranych kompetencji kluczowych przedmiotowych (kolumna nr 2 poniższej tabeli) należy dostosować do własnych założeń projektu. 

 

I. Nazwa Beneficjenta : Gmina Gnojnik 

II. CWUZ dla (proszę podać nazwę szkoły lub gminy lub powiatu, w zależności od obszaru funkcjonowania CWUZ): Zespół Szkolno – Przedszkolny; Publiczna Szkoła 

Podstawowa  zlokalizowany w  Biesiadkach 58 (proszę podać miejscowość, nazwę i adres siedziby CWUZ). 

III. Etap edukacyjny ( proszę podać czy jest to etap I lub II lub III) etap I, ETAP II 

IV. Zajęcia w CWUZ dla kompetencji ponadprzedmiotowych (społecznych i uczenia się): 

Kompetencje Grupy 
zajęciowe 

Zajęcia 
stacjonarne/ 
zdalne/mieszane 
(wpisz właściwe) 

Liczba 
osób 
w 
grupie 

Zajęcia w 
dni 
robocze/ 
w soboty 
(wpisz 
właściwe) 

Numer 
sali/ 
narzędzie 
do pracy 
zdalnej 
(wpisz 
właściwe) 
 

Terminy 
realizacji 
zajęć 

Godziny 
zajęć od-
do  

Ilość godzin 
dydaktycznych 
przypadająca na 
jedne zajęcia w 
CWUZ 

Łączna ilość 
godzin zajęć 
w roku 
szkolnym 
2021/2022 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
prowadzącego 
grupę 

Uwagi 

Społeczne i 
ucznia się 

Grupa I zajecia 
stacjonarne  

7 sobota 11 11.09 
18.09 
25.09 

8.00 - 
11.45 

5 godz. 20 godz. Paulina Strzesak  



 

  
  

02.10 

Grupa II zajecia 
stacjonarne 

11 sobota 9 11.09 
18.09 
25.09 
02.10 

8.00 - 
11.45 

5 godz. 20 godz. Barbara Hebda  

Grupa III           

Grupa IV           

 

V. Zajęcia w CWUZ dla kompetencji przedmiotowych: 

Kompetencje Grupy 
zajęciowe 

Zajęcia 
stacjonarne/ 
zdalne/miesza
ne (wpisz 
właściwe) 

Liczba 
osób 
w 
grupie 

Zajęcia w dni 
robocze lub 
w soboty 
(wpisz 
właściwe) 

Numer 
sali/ 
narzędzie 
do pracy 
zdalnej 
(wpisz 
właściwe) 
 

Terminy 
realizacji 
zajęć 

Godziny 
zajęć 
od-do  

Ilość godzin 
dydaktycznych 
przypadająca na 
jedne zajęcia w 
CWUZ 

Łączna ilość 
godzin zajęć 
w roku 
szkolnym 
2021/2022 

Imię i 
nazwisko 
nauczyciela 
prowadzące
go grupę 

Uwagi 

Matematyczno-
przyrodnicza 

Grupa I           

Językowa (j. 
angielski) 

Grupa I           

TIK Grupa I           

Przedsiębiorczość Grupa I           

  


