
OGŁOSZENIE O NABORZE
DZIECI uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do kl. 1-6 SP

do Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego, poziom II i III

semestr zimowy 2017/2018

Założenia

Wielicki Uniwersytet Dziecięcy, 
poziom II (zajęcia dla dzieci z klas I – III SP) i poziom III (zajęcia dla dzieci z klas IV-VI SP)

miejsce: Galeria SZKOŁA GÓRNICZA, ul. Daniłowicza 12 
Współorganizator: Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce 

Patronat: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Partnerzy: OTE Kangur, Wielicki Klub Wolontariuszy, Spółka SOLNE MIASTO 

Planowane terminy zjazdów (jeden zjazd w miesiącu) – zaplanowano 5 zjazdów:

• I zjazd – 16 września 2017 r.

• II zjazd – 28 października 2017 r.

• III zjazd – 25 listopada 2017 r.

• IV zjazd – 16 grudnia 2017 r.

• V zjazd – 20 stycznia 2018 r.

Poziom II - realizacja zajęć w 3 sektorach dla klas I-III SP:

• sektor humanistyczny (literatura, historia, sztuka, dziedzictwo narodowe itp);

• sektor przyrodniczy;

• sektor matematyczny;



Przykładowy rozkład zajęć poziom II

Godz. sektor humanistyczny sektor przyrodniczy sektor matematyczny

9.00-10.00 gr. kl. I gr. kl. II gr. kl. III

10.00-10.15 przerwa (po opieką opiekuna-wychowawcy)

10.15-11.15 gr. kl. III gr. kl. I gr. kl. II

11.15-11.30 przerwa (po opieką opiekuna-wychowawcy)

11.30-12.30 gr. kl. II gr. kl. III gr. kl. I

Student bierze udział w zajęciach wszystkich trzech sektorów.

Poziom III – realizacja zajęć w trzech sektorach dla klas IV-VI SP:

• sektor przyrodniczy;

• sektor fizyczny;

• sektor biologiczno-geograficzny/chemiczny – który z sektorów zostanie uruchomiony poinformujemy pod
koniec sierpnia.

Przykładowy rozkład zajęć poziom III

Godz. sektor przyrodniczy sektor fizyczny
sektor biol.-geogr.

/chemiczny

9.00-10.00 gr. kl. IV gr. kl. V gr. kl. VI

10.00-10.15 przerwa (po opieką opiekuna-wychowawcy)

10.15-11.15 gr. kl. VI gr. kl. IV gr. kl. V

11.15-11.30 przerwa (po opieką opiekuna-wychowawcy)

11.30-12.30 gr. kl. V gr. kl. VI gr. kl. IV

Student bierze udział w zajęciach wszystkich trzech sektorów.



Podczas zajęć dzieci przebywają pod opieką wychowawców-opiekunów grup oraz trenerów zajęciowych. 

Cele:

• rozciekawianie, zaszczepianie pasji, wychowywanie do postawy otwartej na nowe informacje i 
doświadczenia;

• zapoznawanie z nowymi treściami tematycznymi;

• pogłębianie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce;

Zajęcia realizowane będą w oparciu o aktywizujące formy i metody pracy, a uczestnicy zajęć będą pracować w 
swobodnej  atmosferze  zabawy  i  rekreacji,  które  są  doskonałą  drogą  do  zdobywania  wiedzy  i  nowych  
doświadczeń.  Nasi  studenci  staną  się  badaczami  otaczającego  świata,  odkrywcami  tajemnic  oraz  
poszukiwaczami odpowiedzi na zagadki życia.

Zainteresowanych prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego do 31 lipca 2017 r., decyduje kolejność 
zgłoszeń:

• drogą e-mailową: wud@wieliczka.eu (skan z odręcznym podpisem),

• osobiście w budynku UMiG Wieliczka, ul. Pocztowa 1, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00.

Jednorazowa opłata wpisowa za semestr zimowy 2017/2018 wynosi:

• 180 złotych (dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka),
• 280 złotych (dla osób spoza Gminy Wieliczka).

Informacje o terminie i sposobie płatności zostaną podane w terminie późniejszym.
Prosimy nie dokonywać płatności przed dostaniem od nas drogą mailową informacji potwierdzającej rekrutację.


