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Projekt „Babciu, Dziadku masz wiadomość” jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet IX „Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach”  

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji dla 40 

osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bytowskiego w Gminie Bytów i Gminie 

Borzytuchom przez 10 miesięcy poprzez organizację różnych zajęć, które doprowadzą do 

poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarze realizacji projektu. 

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie 

od 03.01.2011 do 31.10.2011 roku 

Zapraszamy wszystkich chętnych.  

Jeżeli chcesz rozwinąć zainteresowania swoje i wnucząt,  

jeśli chcecie zachować wspólne wspomnienia - przyjdźcie do nas! 

 Proponujemy wspólne działania: 

1. W zdrowym ciele – zdrowy duch: 27,5 godziny 

2. Spotkania z ciekawymi ludźmi: 10 godzin 

3. Warsztaty komputerowo-fotograficzne: 24 godziny 

4.  Warsztaty teatralne: 39 godzin 

5. Wycieczki po Ziemi Bytowskiej: 30 godzin 

 

Przyjmiemy 40 osób, w tym 20 osób dorosłych po 45 roku 
życia i 20 uczniów SP5 z klas I-III, którzy są wnukami w/w osób dorosłych. Osoba dorosła i 
dziecko stworzą parę projektową.  
 

Więcej informacji uzyskacie Państwo w biurze projektu w SP 5  

oraz na stronie internetowej www.sp5.bytow.pl 

Czekamy na WAS! 
 



   
 
 

 
Babciu, Dziadku masz wiadomość 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
 

 

Jak to zrobić? 

 

Wszystko jest proste: 
1. 12.01.2010 roku wychowawcy na zebraniach z rodzicami będą wręczali 

regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy zainteresowanym osobom. 
 

Dokumenty można także pobrać w Biurze Projektu – sala nr 6 w SP 5 
 
 
2. Wypełnione formularze i podpisane regulaminy należy dostarczyć do 

Biura Projektu od  24.01 2011.do 28.01.2011 w godzinach 1000 – 1300  
osobiście lub pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 5 
77-100 Bytów 

Ul. Młyńska 11 
z dopiskiem „Babciu, Dziadku masz wiadomość” 

 
    3.   31.01.2011 rozdamy pisemną informację osobom zakwalifikowanym do  
           rozmowy z Komisją Rekrutacyjną 
 

4 Od 01.02.2011 – 04.02.2011 zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną z 
Komisją Rekrutacyjną  

 
5. Do 11.02.2011 przekazanie pisemnej informacji o zakwalifikowaniu się 

do projektu wraz z planem zajęć, w których będą uczestniczyli   
 

 
 

W drugiej połowie lutego 
ruszamy z zajęciami. 

 
 
 
 
 
 


