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REGULAMIN MAŁEJ POLITECHNIKI SP4 

rok szkolny 2021/2022 

 

Postanowienia ogólne 

Mała Politechnika SP4 działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu organizuje zajęcia 

matematyczno – przyrodniczo - informatyczne  realizowane w prostej i przystępnej dla dzieci 

formie. Zajęcia obywają się na terenieszkoły oraz instytucji, z którymi szkoła nawiązuje 

współpracę w ramach urozmaicenia zajęć. 

 

Cele Małej Politechniki SP 4 

 rozwijanie kompetencjimatematyczno-przyrodniczo - informatycznych, 

 przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych. 

 

Uczestnicy Małej Politechniki 

 Uczestnikiem Małej Politechniki SP 4 może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej  

nr 4 w Elblągu. 

 Mała Politechnika SP 4 działa w cyklu jednego roku, który składa się z dwóch 

semestrów. 

 Uczestnik podczas wykładów oraz zajęć warsztatowych, a także w przerwach pomiędzy 

zajęciami pozostaje pod opieką organizatora lub koordynatora zajęć i nie może 

samodzielnie opuszczać sali. Odpowiedzialność organizatora/koordynatora kończy się      

z chwilą zakończenia zajęć. 

 Uczestnicy biorą udział w zajęciach, konkursach, wyjściach zorganizowanych przez 

wychowawców lub opiekunów programu. 

 Organizatorzy / koordynatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów 

zajęć, o czym każdorazowo poinformują uczestników Małej Politechniki SP 4. 

 

Rekrutacja 

 Rekrutacja zaczyna się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego. 

 Uczestników rekrutuje komisja Małej Politechniki SP 4, w skład której wchodzą 

Koordynatorzy oraz Dyrektor szkoły, pełniący rolę rektora Małej Politechniki SP 4. 
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 Rok akademicki Małej Politechniki SP 4 rozpoczyna się w październiku. 

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2021/2022 

Instytucje: 

 Biblioteka Elbląska  

 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług  

 Elbląski Park Technologiczny  

 

Zajęcia pozalekcyjne  

 Matematyka  

 Chemia  

 Fizyka 

 Informatyka  

Data Godzina Rodzaj zajęć 

19.10.2021 16.30 informatyka 

21.10.2021 16.30 matematyka 

26.10.2021 16.30 chemia 

28.10.2021 16.30 fizyka 

4.11.2021 16.30 fizyka 

9.11.2021 16.30 informatyka 

18.11.2021 16.30 chemia 

25.11.2021 16.30 matematyka 

2.12.2021 16.30 informatyka 

9.12.2021 16.30 matematyka 

16.12.2021 16.30 chemia 

21.12.2021 16.30 fizyka 

6.01.2022 16.30 informatyka 

13.01.2022 16.30 matematyka 

18.01.2022 16.30 chemia 
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