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Sz. P. 

Dyrektorzy  

Szkół Podstawowych 

 

Chciałabym poinformować Państwa, a za Państwa pośrednictwem młodzież uczęszczającą 

do siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej o rozpoczęciu rekrutacji do tegorocznej 

dwunastej już edycji programu edukacyjnego o nazwie Klub Zdolnego Ucznia prowadzonego 

przez nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w oparciu o bazę dydaktyczną szkoły.  

Klub Zdolnego Ucznia ma na celu skupienie młodzieży chętnej do poszerzania swojej 

wiedzy i umiejętności w różnych dyscyplinach ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka 

angielskiego.  

Odrębną i niezależną od kursu językowego propozycją są prowadzone w ramach Klubu 

Zdolnego Ucznia zajęcia z matematyki, informatyki z programowaniem, biologii doświadczalnej i 

chemii doświadczalnej, oraz fizyki doświadczalnej. Program tych zajęć przewiduje realizowanie 

treści wykraczających poza zakres przewidziany podstawą programową szkoły podstawowej  

wprowadzanych  jednak przy zachowaniu zasady pełnej integracji z wiedzą zdobywaną na tym 

etapie edukacyjnym. Nie zastępuje więc w żaden sposób nauki w macierzystej szkole, 

wspomagając jednak rozwój intelektualny ucznia. 

Proszę uprzejmie Państwa Dyrektorów o przekazanie uczniom załączonej informacji oraz 

powiadomienie społeczności uczniowskiej o możliwości uczestnictwa w tym projekcie. Nie 

wątpię, że dla dobra młodzieży uczącej się w Państwa szkole, wspomogą Państwo nasze 

działania.  

 

Z poważaniem 

Dyrektor II LO 

Krystyna Łasowska 
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Drodzy Uczniowie! 

Od nowego roku szkolnego zaczynamy realizację w  II Liceum Ogólnokształcącym 

dwunastej edycji projektu zajęć popołudniowych oferujących ciekawy sposób rozwijania Waszych 

uzdolnień. Jest on skierowany do uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej. Zajęcia 

będą prowadzone przez nauczycieli  naszej szkoły przy wykorzystaniu nowoczesnych  pracowni 

multimedialnych oraz laboratoriów przedmiotowych w 10-15 osobowych grupach 

przedmiotowych.   

Proponujemy Wam do wyboru następujące zajęcia: 

Matematyka: środa 16.00 (p. K.Kołacz) 

Fizyka: czwartek 16.00 (p. M.Gabała co dwa tygodnie) 

Biologia: piątek 15.45 (p. E.Brentkowska) 

Chemia: środa 16.30 (p.J.Zalesińska) 

Informatyka: poniedziałek 16.00 (p. D.Sieciński) 

Język angielski grupa I KZU: poniedziałek 15.45 (p.B.Spychalska) 

Języka angielski gr. II KZU: piątek 16.00 (p.D.Gierczak) 

Język angielski grupa PET: czwartek 16.00-17.00 (odrębna rekrutacja) 

Język angielski grupa FCE: środa 16.30-18.30 (odrębna rekrutacja ) 

 

 

Jeśli interesujecie się tymi dziedzinami  – ten projekt jest skierowany właśnie do Was. 

KLUB ZDOLNEGO UCZNIA W II LO 

JEST PROPOZYCJĄ DLA CIEBIE !!! 

Do 20 września możesz złożyć dokumenty, 

Szczegóły na stronie http://kzu.kopernik-leszno.pl 

 


