
Uwaga uczniowie wszystkich klas,  

a w szczególności tegoroczni maturzyści! 
 

W naszej szkole ruszają zapisy na dodatkowe zajęcia z matematyki, 

fizyki, chemii i geografii w ramach tzw. Roku Zerowego AGH.  

 
Na akcję Rok Zerowy składają się:  

 

a)kursy przygotowawcze z tych przedmiotów przygotowujące do studiów w Akademii 

Górniczo – Hutniczej w Krakowie, przygotowujące do matur, poszerzające zakres wiedzy, utrwalające 

pozyskaną wiedzę lub pozwalające nadrobić zaległy materiał, które są finansowane w 50% przez AGH.  

 

W kursach uczestniczyć mogą uczniowie z wszystkich klas tzn. od I do V szkół średnich. Będą one 

prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły pod opieką pracowników naukowych AGH.  

 

Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Odpłatność dla uczestników kursów w ramach 

"Porozumienia o współpracy .. ."  wynosi (po uwzględnieniu dopłaty AGH):  

 

dla grupy 5 - 9 osobowej - 500 zł za osobę  

dla grupy 10 - 18 osobowej - 350 zł za osobę  

dla grupy 19 - 25 osobowej - 200 zł za osobę  

 

AGH zapewnia materiały dydaktyczne w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej. 

 

b) wyjazdy na wydarzenia naukowe organizowane cyklicznie przez AGH, takie jak: 

- Dni Hoborskiego http://www.dni-hoborskiego.agh.edu.pl/ 

- konferencje dydaktyczne https://www.agh.edu.pl/konferencje/ , 

- Dni otwarte AGH https://www.agh.edu.pl/info/article/12-kwietnia-2019-dzien-otwarty-agh/ 

- Małopolską Noc Naukowców w AGH http://nocnaukowcow.malopolska.pl/ 

- Piątkowy wieczór Nauk Ścisłych http://www.pwns.agh.edu.pl/ 
 

c) wycieczka do AGH organizowana przeze mnie dla uczestników kursu lub/i innych uczniów naszej 

szkoły, czasie której zwiedzamy uczelnię: sale wykładowe, laboratoria; uczestniczymy w wykładzie, 

poznajemy specyfikę studiów na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. Uczniowie naszej szkoły będą też mieli okazję poznać członków Wydziałowej Rady 

Samorządu, którzy opowiedzą im o studenckim życiu w Krakowie.  

 

d)uczestnictwo w wykładzie z matematyki lub innego przedmiotu kursowego prowadzonym przez 

oddelegowanego przedstawiciela AGH na terenie naszej szkoły, 

 

e)Kursy stacjonarne dla uczniów na terenie AGH w Krakowie,  

 

f)Indywidualne kursy na odległość organizowane przez centrum E-learningu AGH, 

 

Szczegółowych informacji udzielam przez cały rok, ponieważ poszczególne grupy mogą 

rozpocząć zajęcia w różnych terminach. 
 

Zainteresowane osoby zapraszam do sali nr 38.  
 

Agnieszka Maciąg-Wojtanowska 

koordynator projektu Rok Zerowy AGH 
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