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Nazwa Beneficjenta/ 
Partnera 

realizującego  
zadanie

Tytuł projektu Numer projektu Rodzaj i tematyka formy wsparcia Liczba 
uczestników

Termin /godziny 
realizacji Miejsce realizacji Imię i nazwisko 

prowadzącego zajecia

1 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE 1. Zajęcia kształtujące kompetencje z 
języka polskiego                                                                       
ZAJĘCIA: grupa 1.

8
DATA 9,16,30,                                  
wtorek godz. od 
12.40.do 14.10

ADRES SP nr 105 ul. Saperów 27a, 
58-100 Świdnica                                                    
sala nr 10

Mariola Piech

2 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADNIE 1:Zajęcia kształtujące kompetencje z
języka polskiego
ZAJĘCIA: grupa 2.

8
DATA 8,15,22,29                             
poniedziałek godz. od 
14.30 do 16.00

ADRES SP nr 105 ul. Saperów 27a, 
58-100 Świdnica                                                    
sala nr 213

Kamila Matlak

3 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE 2 : Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
z języka angielskiego
ZAJĘCIA:grupa 

8
DATA 5,10,12,17,19,31                              
środa 8.00-8.45 
piątek12.40-13.25

ADRES SP nr 105 ul. Saperów 27a, 
58-100 Świdnica                                                    
sala nr 113/środa/ sala nr 108/piątek/

Agnieszka Kuchniak

4 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE 7: Zajęcia z przedmiotów
matematyczno przyrodniczych
ZAJĘCIA: grupa 

15
DATA 4,11,18                                
czwartek godz. od 13.40 
do 15.10

ADRES SP nr 105 ul. Saperów 27a, 
58-100 Świdnica                                                    
sala nr 13

Anna Kasprzak

5 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

6 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA 

MIESIĄC: maj 2023
SZKOŁA: SP nr 105 

Proszę wypełniać zadaniami (tj. po kolei najpierw zadanie 1 grupa 1 (wszystkie zaplanowane zajęcia dla tej grupy w danym miesiącu, potem zadanie 1 grupa 2 (jeśli dotyczy), Zadanie 2 …itd..) ,                              
na czerwono wzór pierwszego wpisu. Jeśli brakuje wierszy - kopiujemy  nowe. Jedne zajęcia wpisujemy w jednym wierszu.  



7 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

8 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

9 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

10 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

11 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

12 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

13 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr



14 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

15 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

16 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

17 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

18 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

19 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr

20 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr



21 Gmina Miasto 
Świdnica

 „Wsparcie uczniów z Ukrainy – poprawa 
umiejętności posługiwania się językiem 

polskim w szkole i poza szkołą” 

RPDS.10.02.01-
02-0005/22

ZADANIE:                                                                        
ZAJĘCIA:

DATA                                   
godz. od ….do 

ADRES                                                   
sala nr
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