Harmonogram zajęć*
realizowanych w ramach projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji"
nr WND-RPDS.09.02.04-02-0003/16 współfinansowanego przezUnię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Woj ewódźwa Dolnośląskiego na lata 20l 4,2020
na miesiac marzec 2017
L.o.
1

2

J

Dzień tysodnia
Rodzai zaieć
Grupa
Świetlica Środowiskowa nr 1 - uI. Staszica 5. 58-371 Boguszów-Gorce
piątek
I
zaięcia rorwiiaiące kompetencie kluczowe IcT

il

(informatvczne)

z jęryka angielskiego

I

zaiecia osvcholosiczne dla dzieci

Świetlica Środowiskowa nr 2

l
2
_,

Całość

-

2

J
Ą

5

(informatvczne)

zajęcia ronvijające kompetencje kluczowe
zaięcia psychologiczne dla dzieci

-

Czwartek
całość
ul. Szkolna 2. 58-370 Boguszów-Gorce
Wtorek
I
II
Wtorek

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ICT

(informatycme)

Czwartek

III

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

4:30- 5:15
4:30- 5: l5
5:20- 6:05
5:20- 6:05
4:00- 6:00

l4:00-15:30
15:30-17:00

zajęcia psychologicme dła dzieci

Całość

Zajęcia/ dyż;uiry psychologa dla dzieci
i rodziców w ramach klubu Rodzica i Dziecka
Zajęcialdyżnry logopedy dla dzieci i rodziców
w ramach klubu Rodzica i Dziecka

(informatyczne)

4:00- 5:30

l5:30-17:00
godz. zostaną
podane po

ustaleniu

Dla

środa

l6:00-18:00

poniedziałek

16:00- l8:00

wszvstkich

(co drusi Wdzień)

Dla

Czwartek

(co drusi tvdzięń)
żeromskieso 17" 58-372 Boguszów-Gorce

zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ICT

6:00- 8:00

Termin zostanie podany po ustaleniu

z jęryka angielskiego

4- ul.

3:30- 5:00
5:00- 6:30

Termin zostanie podany po ustaleniu

z jęryka angielskiego

Świetlica Środowiskowanr
l

ul. Reymonta 4,58-372 Boguszów-Gorce
ooniedziałek
I
poniedziałek
II

zaięcia rozwiiaiące kompetencie kluczowe ICT

Świetlica Środowiskowa nr 3

l

I

zaięcia rozwiiaiace kompetencie kluczowe

oiatek
wtorek
czwartęk
wtorek
czwartek
Sroda

Godzinv

wszystkich

15:30-17:30

I

Sroda

l4:30-16:00

II

środa

III

Czwartek

16:00-17:30
godz. zostaną
podane po

ustaleniu
2

zajęcia rozrłijające kompetencje kluczowe

Termin zostanie podany po ustaleniu

z języka angielskiego
poniedziałek
14:00-16:00
J
zaiecia osvcholosiczne dla dzieci
Całość
poniedziałek
l6:00-18:00
DIa
Zajęcia/ dyżmy psychologa dla dzieci
4
(co drusi tvdzień)
wszvstkich
i rodziców w ramach klubu Rodzica i Dziecka
Czwartek
Dla
Zajęcia/dyżnry logopedy dla dzieci i rodziców
15:30-17:30
5
(co drugi tydzień)
wszvstkich
w ramach klubu Rodzica i Dziecka
*jest to wstępny harmonogram, harmonogram będzie dostosowywany do potrzeb dzięci z poszczególnych
świetlic oraz do mozliwości ptowadzących, szczegóĘ doĘczące zajęć w poszczegó|nych świetlicach można
uzyskać w Biurze projektu - Plac Odrodzenia l, 58-370 Boguszów-Gorce (pokój 303) lub pod numerem
telefonu 74 8449-311 wew. 52

Projekt współfinansowanly przez Unię Europejskq ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w rąmąch Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślqskiego na lata 2014-2020

