OGŁOSZENIE
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami Jabłonna
Lacka, Klembów, Kozienice, Poświętne, Przasnysz. Radzymin, Repki,
Sarnaki, Sobolew, Wodynie i Zawidz realizują projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Szkoła Równych Szans VI edycja”.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów
i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj.
mazowieckiego.
Projekt jest realizowany od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2017r.

W związku z przystąpieniem do projektu „Szkoła Równych Szans VI edycja”
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie, ogłaszamy nabór uczniów na
zajęcia realizowane w ramach projektu.

Zajęcia rozpoczynamy 1 listopada 2016r., a kończymy 17 listopada 2017r.
Wyjątek stanowią zajęcia „Mały matematyk” i „Kodowanie”, które rozpoczynają
się 3 października 2016r.

Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu zawiera nazwę i krótki
opis zajęć oraz dane nauczyciela prowadzącego konkretne zajęcia.
Prosimy o zapisy uczniów na wybrane zajęcia do dnia 20 października
2016r.

Wszelkich informacji udziela:
koordynator projektu – Zofia Beczek tel. 500 190 427

OGŁOSZENIE
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z gminami Jabłonna
Lacka, Klembów, Kozienice, Poświętne, Przasnysz. Radzymin, Repki,
Sarnaki, Sobolew, Wodynie i Zawidz realizują projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Szkoła Równych Szans VI edycja”.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów
i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj.
mazowieckiego.
Projekt jest realizowany od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2017r.
Zajęcia rozpoczynamy 1 listopada 2016r., a kończymy 17 listopada 2017r.

W związku z przystąpieniem do projektu „Szkoła Równych Szans VI edycja”
Publicznego Gimnazjum w Sobolewie, ogłaszamy nabór uczniów na zajęcia
realizowane w ramach projektu.

Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu zawiera nazwę i krótki
opis zajęć oraz dane nauczyciela prowadzącego konkretne zajęcia.
Prosimy o zapisy uczniów na wybrane zajęcia do dnia 20 października
2016r.

Wszelkich informacji udziela:
koordynator projektu – Krzysztof Łapacz tel. 25 6825679

OGŁOSZENIE

Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI
EDYCJA
znajdują się na gazetce ściennej przy świetlicy szkolnej (naprzeciwko
wejścia do świetlicy)

