
na bezpłatne  zajęcia 
 

 

z języka angielskiego, matematyki, informatyki, 

muzyczno-wokalne oraz kółko teatralne 

 

Fundacja Ex Litteris Libertas   
 

            zaprasza do Świetlicy w Węgrzynowicach  

Wstępny plan i podział na grupy wiekowe ( * )  

  

Zajęcia muzyczno - rytmiczne dla dzieci 

oraz wokalne dla młodzieży 

 będą się odbywać się w czwartki,  

począwszy od 21 października  

Zajęcia prowadzi Edyta Goździela 

Wstępny plan i podział na grupy wiekowe 

Godzina  

od/do 

Rodzaj  

zajęć 

Grupa  

wiekowa 

15:30 - 16:45 

 

Zajęcia muzyczno - 

rytmiczne 

 

5 - 12 lat 

 

16:45 - 17:45 

 

Młodzieżowy  

 zespół wokalny  

 

12 - 18 lat 

 

Zajęcia prowadzi Beata Rutkowska - Cała 

Zajęcia kółka teatralnego  

dla dzieci i młodzieży  

będą się odbywać się w środy,  

począwszy od 4 października.  

Wstępny plan i podział na grupy wiekowe 

Godzina  

od/do 

Rodzaj  
zajęć 

Grupa  
wiekowa 

 
15:30 - 16:45 

 

 
Kółko teatralne 

 
5 - 12 lat 

 

16:45 - 17:45 
 

 
Kółko teatralne 

 
12 - 18 lat 

 

Wstępny plan i podział na grupy wiekowe(*) 
 

 

 

             

(*) 

Istnieje możliwość organizacji zajęć z j. angielskiego 

dla młdzieży w wieku ponadgimnazjalnym 

(przygotowanie do matury) pod warunkiem zebrania 

grupy minimum 10 osób 

Godzina  
od/do 

Rodzaj  
zajęć 

Grupa  
wiekowa 

15:30 - 16:30 J. angielski 5 - 7 lat 

16:30 - 18:00 J. angielski 8 - 10 lat 

18:15 - 19:30 J. angielski 11 - 12 lat 

Zajęcia  z języka angielskiego  

będą się odbywać w poniedziałki  

począwszy od 4 października br. 

Zajęcia prowadzi Jarosław Nowak 

WSZYSTKIE  ZAJĘCIA  SĄ  BEZPŁATNE 
 

Rodzice pokrywają koszt podręczników  
∞  

Rodzice zobowiązani są zapewnić transport dzieci na zajęcia  
i powrót do domu po zajęciach  

∞  
  Wszystkie zajęcia odbywają się w Świetlicy w Węgrzynowicach. W przypadku zainteresowania większej grupy 

uczestników możliwe jest zorganizowanie zajęć z języka angielskiego i matematyki na terenie Budziszewic    
∞  

  W Świetlicy w Węgrzynowicach w poniedziałki w przerwie między zajęciami dzieci i młodzież  uczestniczące 
w zajęciach otrzymują  kanapki  i herbatę 

Informacje  

i zapisy. 

 
Zainteresowanych  

rodziców i młodzież  

zapraszamy  

na zebranie organizacyjne, 

które odbędzie się  

w poniedziałek 

 4 października  

do Świetlicy  

w Węgrzynowicach  

na godz. 18.00 

lub 

 do Biblioteki Gminnej  

w Budziszewicach  

na godz. 19.00  

Zajęcia prowadzi Karol Ławniczek 

Godzina  
od/do 

Rodzaj  
zajęć 

Grupa  
wiekowa 

15:30 - 16:15 Matematyka 8 - 10 lat 

16:15 - 17:00 Matematyka 13 - 14 lat 

17:15 - 18:00 Matematyka 11 - 12 lat 

18:00 - 18:45 Matematyka 15 - 16 lat 

18:45 - 19:30 
Kółko  

matematyczne 
dla  

zainteresowanych 

Zajęcia  wyrównawcze z matematyki 

oraz dla zainteresowanych  

kółko matematyczne  
 

będą się odbywać w poniedziałki  

począwszy od 4 października br. 

Wstępny plan i podział na grupy wiekowe 

Zajęcia z informatyki  

rozpoczną się  

w terminie późniejszym.  

Dokładne informacje 

 przekazane zostaną  

do końca października.  


