
 

OFERTA EKOLOGA 2022/2023 

W ramach oferty  zapewniamy: 

W RAMACH ZAJĘĆ DO GODZ. 14.30 

KLASA 0 KLASA 1 KLASA 2 KLASA 3 

5 h j. angielskiego 
1h j. hiszpański 
zaj.  komputerowe 
Taniec/ karate 
nauka pływania na 
basenie 
poczytanki malowanki 
kodowanie na 
dywanie / 
Matematyka dla 
Smyka 
 
 
 

5 h j. angielskiego 
1h j. hiszpański 
1h dodatkowa z 
wychowawcą 
zaj. komputerowe 
Taniec/ karate 
nauka pływania na 
basenie 
Eksperymenty 
Lego education 
Mały Ekolog 
 Mały Artysta 
Bajkoterapia 

5 h j. angielskiego 
1h j. hiszpański 
1h dodatkowa z 
wychowawcą 
zaj. komputerowe 
Taniec/ karate 
nauka pływania na 
basenie 
Eksperymenty 
Lego education 
Mały Ekolog 
Wesoła Ortografia 
Czytam z klasą 
 

5 h j. angielskiego 
1h j. hiszpański 
1h dodatkowa z 
wychowawcą 
zaj. komputerowe 
Taniec/ karate 
nauka pływania na 
basenie 
Małe laboratorium 
Mały Ekolog 
Wesoła Ortografia 
Czytam z klasą 
 

PROFILOWANA ŚWIETLICA 14.30 - 16.00 AKTYWNA ŚWIETLICA 7.00 - 8.00; 16.00  - 17.00 

Świetlica aktywna z j. angielskim:  
-w świecie origami,  
- w świecie zmysłów,  
- w świecie gier,  
- w świecie integracyjnych zabaw,  
- świecie konstrukcji przestrzennych 
Świetlica artystyczna:  
- upcyklingowe poniedziałki, 
- sensoplastyczne wtorki,  
- teatralne środy, 
- czwartkowe szycie,  
- piątkowe muzyczne malowanki 
Świetlica sportowa:  
- piłka zmyłka,  
- gry i zabawy podwórkowe,  
- wirujące rekwizyty- zabawy z przyborami,  
- unihokej- drużynowe zmagania,  
- zajęcia z piłki nożnej 

- zaj. konstrukcyjne,  
- zaj. ruchowe,  
- zaj. gry planszowe,  
- zaj. muzyczne,  
- zaj. relaksacyjne, 
-  zaj. badawcze,  
- zaj. tematyczne 
- zaj. Plastyczne 
- konkursy 
- kiermasze 
- Quizy 
- I jeszcze mnóstwo innych ciekawych zajęć 
 
 
 
 
 
 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Koło szachowe; szanty z gitarą, kulinarki morskie- kl.3, chór, j. niemiecki 
 

W RAMACH ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH: 

Klasa 4 Kl 5-6 Klasa 7 Klasa 8 

5 h j. angielskiego 
do wyboru dodatkowy 
język obcy: hiszpański 
lub niemiecki;  
basen 
Robotyka 
Ekologia - ochrona 
środowiska 

5 h j. angielskiego - 
podział na grupy 
zaawansowania 
do wyboru 
dodatkowy język 
obcy: hiszpański lub 
niemiecki;  
dod. 1h  j. polskiego 

5 h j. angielskiego - 
podział na grupy 
zaawansowania 
2h dodatkowy język 
obcy: hiszpański lub 
niemiecki;  
dod. 2h j. polskiego 
dod.1h. matematyki 

5 h j. angielskiego - 
podział na grupy 
zaawansowania 
2h dodatkowy język 
obcy: hiszpański lub 
niemiecki;  
dod.2h j. polskiego 
dod. 3h matematyki 



 

Szachy 
Mindfulness 

dod. 1h matematyki 
robotyka 

repetytorium z j. 
angielskiego;  
 
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 4-8 

Przygotowanie do konkursów kuratoryjnych 
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego 
Repetytoria  z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego 
 Ecdl Base; mediacje rówieśnicze; Koła przedmiotowe; 
Językowe: j. włoski; j. niemiecki, Higway to English; Higway to drama, flamenco,  
Cambridge Certificate,  
Zaj. artystyczne:  gra na gitarze, kulinarki-kl. 4, szachy, nitką sterowane,  
Zaj. sportowe: unihokej, siatkówka, karate, basen, zajęcia żeglarskie na wodzie 
Świetlice profilowane dla kl. 4: sportowa, artystyczna 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

Zapewniamy opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty pedagoga, logopedy: 
mindfulness trening uważności, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczne, zajęcia sensoryczne, techniki uczenia się 

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE również dla osób spoza szkoły 

Mnemotechniki p. Aleksandra Hirsch 690 178 822 
akademia golfa 503 124 044 
tenis ziemny  503 124 044 
warsztaty szybkiego czytania  “edu” 607 188 833; 881 78 88 79 
LEGO ROBOTYKA - “Cudoludki” 693 448 122 
Tylko dla uczniów Ekologa: warsztaty odysejowe, gra na pianinie, Kurs Przygotowawczy do 
egzaminu FCE, indywid. - gra na gitarze 
 
WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM DIAGNOSTYCZNO - TERAPEUTYCZYM 
Rumia, ul. Kosciuszki 28A, tel.  608 574 739 

Oferta płatna. Dla uczniów Ekologa 15% zniżki  
- diagnoza psychologiczno - pedagogiczna, zajęcia SI, Zachowania trudne, Wygaszanie odruchów 
pierwotnych, wsparcie dla rodziców,  terapia karmienia 

          OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ “DLA WAS”                                   
Rumia, ul. Pomorska 11; tel: 58 50087 23 

ZAJĘCIA WIEK TERMIN 

KARUZELA PASJI- zajęcia rodzinne Pon. 16.00 – 18.00 

WARSZTATY RZEŹBIENIA W DREWNIE  14 - 17; dorośli piątek 16.00-18.00  piątek 18.00 - 20.00  

WARSZTATY MALARSKIE 11 - 15; 16 + środa 15.00 - 17.00, środa 17.00 - 20.00 

WARSZTATY Z KALIGRAFII 14 - 17; dorośli wtorek 16.00 - 18.00, wtorek 18.00 - 20.00 

MAŁA SZKOŁA FOTOGRAFICZNA 7 – 12; 13 – 16; 17+ Piątek: 15.00 – 16.00, 16.00 – 18.00, 18.00 – 20.00 

WARSZTATY  Z RĘKODZIEŁA  9+ wtorek 16.00 - 19.00 

MŁODZIEŻOWA SZKOŁA PROJEKTOWA 8 - 14 wtorek 16.00 - 18.00, środa 16.00 - 18.00 

STREFA TAŃCA; Taniec w kręgu 
Taniec na stres; Fit latino 

Dla kobiet Środa   17.00 – 18;  18.00- 19.00; 19.00 – 20.00 

 


