
Informacje ogólne

»  Szkoła Średnia Elmwood Park 

»  od poniedziałku do piątku

○ 5-cio tygodniowe kursy: od 2 czerwca - 2 lipca

○ 2-wu tygodniowe kursy: od 8 do 19 czerwca

»  8:00 - 13:00

Wszyscy studenci otrzymają bezpłatne śniadanie i 
lunch, dzięki uprzejmości Seamless Summer 
Grant.

» Koszt: 

○ $175 za 5-cio tygodniowy kurs 

○ $75 za 2-wu tygodniowy kurs

Kursy Akademickie

Uczniowie są rekomendowani do udziału w tych 
kursach na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów 
okręgu szkolnego i rekomendacji nauczycieli. 
Studenci rekomendowani na te zajęcia zostaną 
powiadomieni w czwartek, 20 lutego. 

»
Przyszłoroczni przedszkolacy ‐ 2 tygodnie

»
Wszyscy uczniowie - 2 tygodnie

»
Przyszłoroczni uczniowie od pierwszej do piątej 
klasy - 5 tygodni

Kursy Oparte na Zainteresowaniach

» Wszyscy uczniowie, którzy będą w klasach 
K-8 w roku szkolnym 2020-2021, są 
zaproszeni do zarejestrowania się na te 
kursy.

» Rejestracja rozpoczyna się w poniedziałek 
24 lutego o godzinie 9:00.

» Ilość miejsc na każdym kursie jest 
ograniczona. Rejestracja zostanie ustalona 
na podstawie kolejności zgłoszeń.

» Informacje o kursach i linki rejestracyjne 
można znaleźć na następnej stronie.

» Poszukiwacze Nauk Ścisłych, 2-tygodnie 

» Warsztat Pisania, 2-tygodnie

» Obóz STEM, 5-tygodni
» Kurs “Umysł Bez Granic”, 5-tygodni

» Kurs Nauki Robienia Witrażu, 2-tygodnie

○ Dodatkowa opłata za materiały w 
wysokości 50 USD

» Kurs “Umysł Bez Granic”, 2-tygodnie



Klasa przedszkolna do drugiej

Kurs: Poszukiwacze Nauk Ścisłych
Daty: 2 tygodnie, 8 - 19 czerwiec
Koszt: $75
Rejestracja: bit.ly/scienceseekers2020

Energia, grawitacja, elektryczność, o rany! Czy lubisz 
poznawać nauki odpowiedzialne za wszystko w twoim 
świecie? To jest klasa dla Ciebie! W tej klasie poznamy 
różne tematy poprzez eksplorację, eksperymenty i 
inżynierię.

Kurs: Warsztat Pisania
Daty:  2 tygodnie, 8 - 19 czerwiec
Koszt: $75
Rejestracja: bit.ly/writersworkshop2020

W tej klasie uczniowie badają podstawowe informacje na 
interesujące ich tematy i wykorzystują tę wiedzę do 
opracowania broszury informacyjnej. W ramach tego 
zabawnego i angażującego projektu uczniowie wzmocnią 
swoje umiejętności pisania i przećwiczą stosowanie 
różnych konwencji pisania.

Klasy 3 - 5

Kurs: Obóz STEM,
Daty: 5 tygodni, 2 czerwiec  - 2 lipiec
Koszt: $175
Rejestracja: bit.ly/stemcamp2020

Czy lubisz wyzwania? W tej klasie rozwiniesz swoją 
wiedzę i zainteresowanie STEM poprzez pracę 
zespołową, badania i trudne zadania inżynierskie! 
Przynieś swoją klasę kreatywności, wyobraźni i 
pomysłowości.

Kurs: Umysł Bez Granic
Daty: 5 tygodni, 2 czerwiec  - 2 lipiec
Koszt: $175
Rejestracja: bit.ly/limitlessminds35

Uczniowie będą współpracować z rówieśnikami z klasy 
w zakresie trudnych zadań związanych z 
rozwiązywaniem problemów i nauczą się, jak osiągnąć 
swój nieograniczony potencjał we wszystkich 
obszarach tematycznych poprzez podejście 
„nieograniczonego umysłu” do nauki.

Klasy 6 - 8
Kurs: Robienie Witrażu
Koszt: $125  ($75 rejestracja, $50 materiały)
Daty: 2 tygodnie, 8 - 19 czerwiec
Rejestracja: bit.ly/stainedglass2020

Elmwood Park i pobliski Oak Park mają bogatą historię 
dekoracyjnego witrażu architektonicznego. Wiele 
okien “bungalowów” i konstrukcje Franka Lloyda 
Wrighta szczycą się tym pięknym rzemiosłem. W tej 
klasie każdy uczeń zaprojektuje i wykona unikalny 
szklany ornament i mały panel. Ze względu na koszt 
materiałów klasa ta będzie objęta dodatkową opłatą.

Kurs: Umysl Bez Granic
Dates: 2 tygodnie, 8 - 19 czerwiec
Koszt: $75
Rejestracja: bit.ly/limitlessminds68

Uczniowie będą współpracować z rówieśnikami z klasy 
w zakresie trudnych zadań rozwiązywania problemów i 
nauczą się, jak osiągnąć swój nieograniczony potencjał 
we wszystkich obszarach tematycznych poprzez 
podejście „nieograniczonego umysłu” do nauki.
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