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Babciu, Dziadku masz wiadomoBabciu, Dziadku masz wiadomośćść

Wniosek zostaWniosek zostałł zzłłoożżony na konkurs ony na konkurs 

01/POKL/9.5/2010 w ramach01/POKL/9.5/2010 w ramach

Priorytetu IXPriorytetu IX
RozwRozwóój wyksztaj wykształłcenia i kompetencji w regionachcenia i kompetencji w regionach

DziaDziałłania 9.5ania 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichOddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego KapitaProgramu Operacyjnego Kapitałł Ludzki 2007Ludzki 2007––2013. 2013. 
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Cel gCel głłóówny projektuwny projektu
Celem gCelem głłóównym projektu jest przez 10 miesiwnym projektu jest przez 10 miesięęcycy
zwizwięększenie dostkszenie dostęępu do edukacji dla 40 ospu do edukacji dla 40 osóóbb
zamieszkazamieszkałłych na terenie Powiatu Bytowskiego wych na terenie Powiatu Bytowskiego w
gminie Bytgminie Bytóów i gminie Borzytuchom poprzezw i gminie Borzytuchom poprzez
organizacjorganizacjęę rróóżżnych zajnych zajęćęć, kt, któóre doprowadzre doprowadząą dodo
poprawy warunkpoprawy warunkóów rozwoju edukacji na obszarzew rozwoju edukacji na obszarze
realizacji projektu.realizacji projektu.
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Cel szczegCel szczegóółłowy projektu owy projektu 
 zwizwięększenie oferty zajkszenie oferty zajęćęć pozalekcyjnych w SP 5 w Bytowie do pozalekcyjnych w SP 5 w Bytowie do 

potrzeb potrzeb śśrodowiska lokalnego z zaangarodowiska lokalnego z zaangażżowaniem udziaowaniem udziałłu osu osóób b 
starszych starszych 

 budzenie tobudzenie tożżsamosamośści regionalnej i wielokulturowej u uczestnikci regionalnej i wielokulturowej u uczestnikóów w 
przez poznawanie dziedzictwa kulturowegoprzez poznawanie dziedzictwa kulturowego

 aktywizacja kobiet i maktywizacja kobiet i mężężczyzn, co umoczyzn, co umożżliwi im edukacjliwi im edukacjęę i i 
samorealizacjsamorealizacjęę poprzez uczestnictwo w kulturzepoprzez uczestnictwo w kulturze

 usprawnienie ruchowe uczestnikusprawnienie ruchowe uczestnikóów projektu i wyrabianie w projektu i wyrabianie 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści za zdrowie swoje i innych ci za zdrowie swoje i innych 

 doskonalenie umiejdoskonalenie umiejęętnotnośści mci mężężczyzn i kobiet w obsczyzn i kobiet w obsłłudze komputera i udze komputera i 
aparatu cyfrowegoaparatu cyfrowego
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UczestnicyUczestnicy projektuprojektu
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• Docelową grupę w projekcie stanowić będą w 100%        
osoby zameldowane na terenie woj. pomorskiego w gminie 
Bytów i gminie Borzytuchom.  

• Grupa docelowa będzie składała się z 40 osób: 

- 20 uczestników po 45 roku życia - 50% mężczyzn i 50% 
kobiet, którzy są babciami lub dziadkami uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Bytowie

- 20 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytowie 
(49% dziewcząt  i 51% chłopców )

Celem jest wzmocnienie więzi między wnukami i ich babciami 
lub dziadkami.



Rekrutacja uczestnikRekrutacja uczestnikóóww
 W styczniu 2011 roku ogW styczniu 2011 roku ogłłosimy konkurs plastyczny dla osimy konkurs plastyczny dla 

uczniucznióów klas I w klas I –– III SP 5 III SP 5 ptpt. . „„SpSpęędzam czas wolny z babcidzam czas wolny z babciąą i i 
dziadkiemdziadkiem””

 OgOgłłoszenia w prasie lokalnej, na plakatach i na ulotkachoszenia w prasie lokalnej, na plakatach i na ulotkach

 Informacja na zebraniach z rodzicamiInformacja na zebraniach z rodzicami

 Od 24.01.2011 przez 2 tygodnie zapisy w SP 5 w Bytowie w Od 24.01.2011 przez 2 tygodnie zapisy w SP 5 w Bytowie w 
godzinach od 8.00 godzinach od 8.00 –– 15.00 osobi15.00 osobiśście przez zainteresowanychcie przez zainteresowanych
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Kryteria doboru grupyKryteria doboru grupy
 wiek doroswiek dorosłłych uczestnikych uczestnikóów i uczniw i ucznióów w 

 zameldowanie w gminie Bytzameldowanie w gminie Bytóów lub w gminie Borzytuchomw lub w gminie Borzytuchom

 rróównownośćść ppłłci ci 

 uczniowie z SP 5 w Bytowie uczniowie z SP 5 w Bytowie 

 40 uczestnik40 uczestnikóów: 20 dorosw: 20 dorosłłych i 20 uczniych i 20 ucznióów w 

 powstanie lista rezerwowa powstanie lista rezerwowa 
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Wymagane dokumenty przy Wymagane dokumenty przy 
rekrutacjirekrutacji

 oośświadczenie potwierdzajwiadczenie potwierdzająące pokrewiece pokrewieńństwo stwo 

 popośświadczenie zameldowania na terenie gminy Bytwiadczenie zameldowania na terenie gminy Bytóów lub w lub 
gminy Borzytuchom gminy Borzytuchom –– ksero dowodu lub inny dokumentksero dowodu lub inny dokument

 zobowizobowiąązanie do opieki nad uczniemzanie do opieki nad uczniem

 zgodzgodęę rodzicrodzicóów na udziaw na udziałł ucznia w projekcieucznia w projekcie

 podpisany regulamin i formularz zgpodpisany regulamin i formularz zgłłoszeniowy przez oszeniowy przez 
dorosdorosłłego uczestnika i rodzicego uczestnika i rodzicóów dzieckaw dziecka
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DziaDziałłania projektoweania projektowe
1.1. W zdrowym ciele W zdrowym ciele –– zdrowy duchzdrowy duch
2.2. Spotkania z ciekawymi ludSpotkania z ciekawymi ludźźmimi
3.3. ZajZajęęcia komputerowo cia komputerowo –– fotograficznefotograficzne
4.4. Warsztaty teatralne Warsztaty teatralne 
5.5. Wycieczki po Ziemi BytowskiejWycieczki po Ziemi Bytowskiej
6.6. Raport PIW EQUEL Raport PIW EQUEL 
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W zdrowym ciele W zdrowym ciele –– zdrowy duchzdrowy duch
1.1. Wyjazdy na basenWyjazdy na basen
2.2. ZajZajęęcia z gimnastyki korekcyjnejcia z gimnastyki korekcyjnej
3.3. ZajZajęęcia ruchowe przy muzycecia ruchowe przy muzyce
4.4. Rozgrywki sportowe Rozgrywki sportowe 

Celem zajCelem zajęćęć bbęędzie poprawa warunkdzie poprawa warunkóów rozwojuw rozwoju
edukacji poprzez zajedukacji poprzez zajęęcia w wodzie, wyrabianiecia w wodzie, wyrabianie
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści za zdrowie swoje i innych.ci za zdrowie swoje i innych.
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Wyjazdy na basenWyjazdy na basen

 Grupa skGrupa skłłada siada sięę z 30 uczestnikz 30 uczestnikóów w –– 15 uczni15 ucznióów z dziadkami lub w z dziadkami lub 
babciamibabciami

 2 wyjazdy 4 godzinne na p2 wyjazdy 4 godzinne na płływalniywalnięę do Kodo Kośścierzyny w III i X   cierzyny w III i X   

Celem bCelem bęędzie poprawa warunkdzie poprawa warunkóów rozwoju w rozwoju 
edukacji poprzez zajedukacji poprzez zajęęcia w wodzie.cia w wodzie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Babciu, Dziadku masz wiadomoBabciu, Dziadku masz wiadomośćść

Szkoła 
Podstawowa 

nr 5
w Bytowie



ZajZajęęcia z gimnastyki cia z gimnastyki 
korekcyjnejkorekcyjnej

 Uczestnikami bUczestnikami bęędzie grupa 10dzie grupa 10--osobowa osobowa –– 5 uczni5 ucznióów i 5 dorosw i 5 dorosłłych ych 
ososóóbb

 ZajZajęęcia odbcia odbęęddąą sisięę 4 razy po 1,5 godziny w III, V, IX, XI4 razy po 1,5 godziny w III, V, IX, XI

Celem bCelem bęędzie wyrabianie odpowiedzialnodzie wyrabianie odpowiedzialnośści za ci za 
zdrowie swoje i innych. zdrowie swoje i innych. 
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ZajZajęęcia ruchowe przy muzycecia ruchowe przy muzyce
 Uczestnicy to grupa 10Uczestnicy to grupa 10--osobowa: 5 uczniosobowa: 5 ucznióów i 5 dorosw i 5 dorosłłychych

 ZajZajęęcia odbcia odbęęddąą sisięę raz w miesiraz w miesiąącu czyli 5 razy po 1,5 godziny w cu czyli 5 razy po 1,5 godziny w 

II, IV, VI ,X ,XIIII, IV, VI ,X ,XII

Celem bCelem bęędzie poprawa warunkdzie poprawa warunkóów edukacji i wyrabianie w edukacji i wyrabianie 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści za zdrowie swoje i innych. ci za zdrowie swoje i innych. 
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Rozgrywki sportoweRozgrywki sportowe
 Uczestnikami bUczestnikami bęędzie grupa 30dzie grupa 30--osobowa: 15 uczniosobowa: 15 ucznióów i 15 w i 15 

babbabćć lub dziadklub dziadkóóww

 Planujemy 2 spotkania 3 godzinne w miesiPlanujemy 2 spotkania 3 godzinne w miesiąącu kwietniu i w cu kwietniu i w 
papaźździerniku dzierniku npnp. rozgrywki w . rozgrywki w „„Dwa ognieDwa ognie””,  w Badmintona ,  w Badmintona 
czy w piczy w piłłkkęę nonożżnnąą

Celem jest spCelem jest spęędzanie wolnego czasu dziadkdzanie wolnego czasu dziadkóów zw z
wnukami wnukami 
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W zdrowym ciele W zdrowym ciele -- zdrowy zdrowy 
duchduch

 ZajZajęęcia ruchowe kierujemy do grupy z przewagcia ruchowe kierujemy do grupy z przewagąą mmężężczyznczyzn

 Zakupimy bilety wstZakupimy bilety wstęępu na basen, apteczkpu na basen, apteczkęę lekarsklekarskąą, , 
sprzsprzęęt sportowy i odtwarzacz CD oraz wynajmiemy autokart sportowy i odtwarzacz CD oraz wynajmiemy autokar
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Spotkania z ciekawymi ludSpotkania z ciekawymi ludźźmimi

1.1. Pisarz           Pisarz           –– w kwietniu 2011w kwietniu 2011
2.2. Kolekcjoner   Kolekcjoner   –– w maju 2011w maju 2011
3.3. Kucharka      Kucharka      –– w marcu w 2011w marcu w 2011
4.4. Hafciarka      Hafciarka      –– w paw paźździerniku 2011dzierniku 2011
5.5. Malarz          Malarz          –– w listopadzie 2011w listopadzie 2011

Celem jest aktywizacja uczestnikCelem jest aktywizacja uczestnikóów, rozwijanie wiw, rozwijanie więęzizi
rodzinnych i podniesienie jakorodzinnych i podniesienie jakośści edukacji. ci edukacji. 
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Spotkania z ciekawymi ludSpotkania z ciekawymi ludźźmimi
 KaKażżda grupa bda grupa bęędzie 14 osobowa: 7 ucznidzie 14 osobowa: 7 ucznióów i 7 babw i 7 babćć lub dziadklub dziadkóóww

 Spotkanie bSpotkanie bęędzie raz w miesidzie raz w miesiąącu: w III, IV, V, X, XI w wymiarze 2 cu: w III, IV, V, X, XI w wymiarze 2 
godzin godzin 

 Zakupimy poczZakupimy poczęęstunek oraz materiastunek oraz materiałły dydaktyczne na kay dydaktyczne na każżde de 
spotkaniespotkanie

 Uczestnicy przygotujUczestnicy przygotująą prace plastycznoprace plastyczno--literackie po kaliterackie po każżdym dym 
spotkaniuspotkaniu

ZajZajęęcia majcia mająą na celu pokazanie uczestnikom  konstruktywnego na celu pokazanie uczestnikom  konstruktywnego 
sposobu spsposobu spęędzania czasu z bliskimi i bdzania czasu z bliskimi i bęęddąą to przykto przykłładowe adowe 

propozycje edukacyjne na przyszpropozycje edukacyjne na przyszłłoośćść..
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ZajZajęęcia komputerowecia komputerowe
 OdbOdbęędzie sidzie sięę szesześćść 22--godzinnych warsztatgodzinnych warsztatóów w 

komputerowych w II, III, IV komputerowych w II, III, IV 

 W zajW zajęęciach weciach weźźmie udziamie udziałł 20 uczestnik20 uczestnikóów w –– 10 10 
dzieci i 10 dorosdzieci i 10 dorosłłychych

Tematyka zajTematyka zajęćęć obejmie obsobejmie obsłługugęę komputera komputera 
(Office) i Internetu (poczta, (Office) i Internetu (poczta, SkypeSkype, , GoogleGoogle) ) 
jako jako źźrróóddłła wiedzy i kontaktu z najblia wiedzy i kontaktu z najbliżższymiszymi
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ZajZajęęcia komputerowecia komputerowe
 Zakupimy papier i tusze do drukarkiZakupimy papier i tusze do drukarki

 Uczestnicy przygotujUczestnicy przygotująą zaproszenia na przedstawienie zaproszenia na przedstawienie 
legendy o trelegendy o treśści regionalnej i prezentacjci regionalnej i prezentacjęę multimedialnmultimedialnąą

 Na zakoNa zakońńczenie warsztatczenie warsztatóów komputerowych uczestnicy w komputerowych uczestnicy 
otrzymajotrzymająą dyplomy dyplomy 

 ZajZajęęcia kierujemy do grupy z przewagcia kierujemy do grupy z przewagąą kobietkobiet

UdziaUdziałł w warsztatach wpw warsztatach wpłłynie na przeynie na przełłamanie barier amanie barier 
mimięędzy dziadkami a wnukami.dzy dziadkami a wnukami.
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ZajZajęęcia fotograficznecia fotograficzne
 Planujemy 6 spotkaPlanujemy 6 spotkańń z zawodowym fotografem po 2 z zawodowym fotografem po 2 

godziny w IV, V, VI, IX, X, XI godziny w IV, V, VI, IX, X, XI 

 W zajW zajęęciach weciach weźźmie udziamie udziałł 20 uczestnik20 uczestnikóów w –– 10 dzieci i 10 10 dzieci i 10 
dorosdorosłłychych

Tematyka zajTematyka zajęćęć dotyczydotyczyćć bbęędzie obsdzie obsłługi ugi 
aparatu cyfrowego i obraparatu cyfrowego i obróóbki zdjbki zdjęćęć..
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ZajZajęęcia fotograficznecia fotograficzne
 Zakupimy 2 aparaty cyfrowe, papier fotograficzny, pZakupimy 2 aparaty cyfrowe, papier fotograficzny, płłyty CD i yty CD i 

DVDDVD

 Uczestnicy wykonajUczestnicy wykonająą zdjzdjęęcia podczas rcia podczas róóżżnych zajnych zajęćęć, , 
wydrukujwydrukująą i przygotuji przygotująą 4 wystawy w antyramach na terenie 4 wystawy w antyramach na terenie 
szkoszkołły y 

UdziaUdziałł w warsztatach wpw warsztatach wpłłynie na rozwynie na rozwóój wij więęzi zi 

rodzinnych mirodzinnych mięędzy dziadkami a wnukami.dzy dziadkami a wnukami.
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Warsztaty teatralneWarsztaty teatralne

 Grupa skGrupa skłładaadałła sia sięę bbęędzie z 20 uczestnikdzie z 20 uczestnikóów: 10 uczniw: 10 ucznióów i w i 
10 bab10 babćć i/lub dziadki/lub dziadkóóww

 Grupa spotykaGrupa spotykaćć sisięę bbęędzie raz w tygodniu przez 2 godziny dzie raz w tygodniu przez 2 godziny 
w ciw ciąągu 2 miesigu 2 miesięęcy w X i XI (16h)cy w X i XI (16h)

 Dodatkowo przewidujemy 14 godzin na prDodatkowo przewidujemy 14 godzin na próóby i by i 
przedstawienie legendy o treprzedstawienie legendy o treśści regionalnejci regionalnej

 Grupa przygotuje takGrupa przygotuje takżże scenografie scenografięę i potrzebne dekoracje i potrzebne dekoracje 
po zakupie potrzebnych materiapo zakupie potrzebnych materiałłóów w 
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Warsztaty teatralneWarsztaty teatralne
 OgOgłłoszenie o spektaklu ukaoszenie o spektaklu ukażże sie sięę w gazecie lokalnej w gazecie lokalnej 

 Zlecimy uszycie i wyhaftowanie haftem kaszubskim 10 Zlecimy uszycie i wyhaftowanie haftem kaszubskim 10 
strojstrojóów dla uczniw dla ucznióóww

 OdbOdbęędzie sidzie sięę jeden wyjazd do teatru w Gdajeden wyjazd do teatru w Gdańńsku lub Gdyni sku lub Gdyni 
w listopadzie 2011. w listopadzie 2011. 

Celem jest aktywizacja mCelem jest aktywizacja mężężczyzn i kobiet, umoczyzn i kobiet, umożżliwienie im liwienie im 
edukacji i samorealizacji przez tworzenie i aktywne edukacji i samorealizacji przez tworzenie i aktywne 

uczestnictwo w przedstawieniu.uczestnictwo w przedstawieniu.
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Warsztaty teatralneWarsztaty teatralne

 Wystawimy legendWystawimy legendęę o treo treśści regionalnej dla minimum 100 ci regionalnej dla minimum 100 
ososóób w Bytowskim Centrum Kultury w XII 2011 b w Bytowskim Centrum Kultury w XII 2011 

 Planujemy wystawPlanujemy wystawęę strojstrojóów i zdjw i zdjęćęć ze spektaklu ze spektaklu 

 Wynajmiemy autokar, zakupimy bilety do teatru i ciepWynajmiemy autokar, zakupimy bilety do teatru i ciepłły y 
posiposiłłek dla 20 uczestnikek dla 20 uczestnikóów  w  

DziaDziałłanie realizujemy w zwianie realizujemy w zwiąązku z ograniczonym zku z ograniczonym 
dostdostęępem uczestnikpem uczestnikóów do kultury wyw do kultury wyżższej i edukacji szej i edukacji 

teatralnej.teatralnej.
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Wycieczki po Ziemi BytowskiejWycieczki po Ziemi Bytowskiej
 Uczestnikami bUczestnikami bęędzie grupa 30 osdzie grupa 30 osóób, w tym 15 b, w tym 15 

uczniucznióów i 15 babw i 15 babćć i dziadki dziadkóów w 

 Planujemy piPlanujemy pięćęć 66--godzinnych wycieczek po Ziemi godzinnych wycieczek po Ziemi 
Bytowskiej Bytowskiej 

DziaDziałłania podejmujemy na rzecz poprawy warunkania podejmujemy na rzecz poprawy warunkóów w 
rozwoju edukacji, integracji rodziny, budowania rozwoju edukacji, integracji rodziny, budowania 

totożżsamosamośści regionalnej i wielokulturowejci regionalnej i wielokulturowej
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Wycieczki po Ziemi BytowskiejWycieczki po Ziemi Bytowskiej
PLANOWANE WYCIECZKI:PLANOWANE WYCIECZKI:

 Rezerwat Bukowa GRezerwat Bukowa Góóra i Pra i Płłotowo otowo -- IXIX
 GGóóra Lemana ra Lemana -- XX
 SoszycaSoszyca –– IV IV 
 Rekowo Rekowo -- V V 
 SominySominy –– VIVI

Celem jest stworzenie moCelem jest stworzenie możżliwoliwośści atrakcyjnego ci atrakcyjnego 
spspęędzania czasu wolnego dzieci z babcidzania czasu wolnego dzieci z babciąą lub lub 

dziadkiem.dziadkiem.
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Wycieczki po Ziemi BytowskiejWycieczki po Ziemi Bytowskiej
 5 razy wynajmiemy autokar5 razy wynajmiemy autokar

 zakupimy 60 biletzakupimy 60 biletóów i 3 razy opw i 3 razy opłłacimy przewodnikaacimy przewodnika

 5 razy kupimy prowiant dla 30 os5 razy kupimy prowiant dla 30 osóób b 

 5 razy kupimy materia5 razy kupimy materiałły papiernicze y papiernicze –– uczestnicy buczestnicy bęęddąą
wypewypełłniali karty pracy oraz uczniowie przygotujniali karty pracy oraz uczniowie przygotująą prace prace 
plastyczneplastyczne
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Raport PIW EQUELRaport PIW EQUEL

 W II 2011 ewaluator projektu przeprowadzi W II 2011 ewaluator projektu przeprowadzi 
wwśśrróód ucznid ucznióów ankietw ankietęę wstwstęępnpnąą badajbadająąccąą metody metody 
spspęędzania wolnego czasu przez mdzania wolnego czasu przez młłodzieodzieżż

 W X 2011 ewaluator przeprowadzi ankietW X 2011 ewaluator przeprowadzi ankietęę
kokońńcowcowąą badajbadająąccąą wpwpłływ naszego projektu na yw naszego projektu na 
sposoby spsposoby spęędzania czasu wolnego.dzania czasu wolnego.
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Raport PIW EQUELRaport PIW EQUEL
 Powstanie raport z wykorzystaniem modelu aktywizacji Powstanie raport z wykorzystaniem modelu aktywizacji 

spospołłecznej zwalidowanego w ramach PIW EQUAL, rezultat ecznej zwalidowanego w ramach PIW EQUAL, rezultat 
w projekcie nr A0364 A0010 "Empatiaw projekcie nr A0364 A0010 "Empatia--lokalna solidarnolokalna solidarnośćść
na rzecz rna rzecz róównych szanswnych szans””, kt, któórego produktem brego produktem bęędzie: dzie: 
„„Przygotowanie raportu z badaPrzygotowanie raportu z badańń diagnozujdiagnozująącego metody cego metody 
spspęędzania czasu wolnego przez mdzania czasu wolnego przez młłodzieodzieżż””

 Ewaluator przedstawi raport Radzie Pedagogicznej SP 5 w Ewaluator przedstawi raport Radzie Pedagogicznej SP 5 w 
Bytowie i rodzicom na zebraniach.Bytowie i rodzicom na zebraniach.

 Raport zRaport złłoożżymy w bibliotece szkolnej i umieymy w bibliotece szkolnej i umieśścimy na cimy na 
stronie internetowej stronie internetowej 
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 Wszystkie dziaWszystkie działłania sania sąą dla uczestnikdla uczestnikóów bezpw bezpłłatneatne

 Uczestnicy otrzymajUczestnicy otrzymająą materiamateriałły potrzebne na zajy potrzebne na zajęęciacia

 Rezygnacja moRezygnacja możże naste nastąąpipićć tylko w watylko w ważżnym przypadku i w nym przypadku i w 
takiej sytuacji udziatakiej sytuacji udziałł weweźźmie osoba z listy rezerwowejmie osoba z listy rezerwowej

 Minimalnie trzeba wyraziMinimalnie trzeba wyrazićć zgodzgodęę na udziana udziałł w 2 rw 2 róóżżnych nych 
zajzajęęciach ciach 
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„„Rodzina to najwaRodzina to najważżniejsza wartoniejsza wartośćść””
 Rekrutacja Rekrutacja –– zgzgłłoszenia osobioszenia osobiśście i wypecie i wypełłnienie karty nienie karty 

zgzgłłoszeniaoszenia
 Wszystkie zgWszystkie zgłłoszenia boszenia bęęddąą zgodne z kryterium doboru zgodne z kryterium doboru 

grupygrupy
 KaKażżdy zgdy zgłłaszajaszająący zostanie powiadomiony o wynikach cy zostanie powiadomiony o wynikach 

rekrutacjirekrutacji
 ZajZajęęcia rozpoczncia rozpocznąą sisięę w drugiej pow drugiej połłowie lutegoowie lutego
 ZajZajęęcia poprowadzcia poprowadząą nauczyciele ze Szkonauczyciele ze Szkołły Podstawowej nr y Podstawowej nr 

5 w Bytowie5 w Bytowie
 Spotkania z ciekawymi ludSpotkania z ciekawymi ludźźmi poprowadzmi poprowadząą zaproszeni zaproszeni 

gogośściecie
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Koszt przypadajKoszt przypadająący na jednego cy na jednego 
uczestnika uczestnika -- 1250 z1250 złł ..
UwaUważżamy, amy, żże warto skorzystae warto skorzystaćć i i 
gorgorąąco zachco zachęęcamy do przystcamy do przystąąpienia pienia 
do projektu. do projektu. 
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Wszelkie informacje o projekcie Wszelkie informacje o projekcie 
momożżna bna bęędzie przeczytadzie przeczytaćć na stroniena stronie

internetowej szkointernetowej szkołłyy

www.sp5.bytow.plwww.sp5.bytow.pl

Babciu, Dziadku masz wiadomoBabciu, Dziadku masz wiadomośćść
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DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę..
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