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Szanowni Czytelnicy,  

bieżący numer biuletynu edukacyjnego METODYK publikowany przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, poświęcamy tzw. 

dobrym praktykom, którymi mogą szczycić sią przedszkola i szkoły naszego rejonu. 

ASYSTENT SZKOŁY 

taką dodatkową funkcję przyjęło piętnastu doradców metodycznych, którzy 

uczestniczą w projekcie Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę 

nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych 

przedmiotów szkolnych, TIK oraz  indywidualizację  nauczania realizowane 

we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących 

kompleksowe wspomaganie szkół. Liderem projektu jest Centrum Edukacji 

Obywatelskiej w Warszawie, a Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku jest jedną z 10 placówek realizujących wspólnie działania projektowe. 

Działania asystentów szkoły są realizowane w 45 placówkach współpracujących 

z PODN, gdzie jest wdrażany lub utrwalany model kompleksowego wspomagania 

rozwoju szkół, przedszkoli oraz pracujących w nich nauczycieli. Zadania asystenta 

szkoły polegają na wspólnej, z dyrektorem szkoły lub przedszkola, analizie potrzeb 

w zakresie rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań nauczycielskich 

kierowanych na rozwój kompetencji kluczowych u dzieci i uczniów na różnych 

poziomach edukacyjnych. Działania rozwojowe prowadzone są na mocnych stronach 

szkół i przedszkoli współpracujących w projekcie zwanym popularnie Asystent Szkoły.  

Jak ważne są kompetencje kluczowe każdego ucznia oraz jak je rozwijać, 

pisaliśmy w naszym Metodyku nr IX (2016). W ramach projektu wspierane są przede 

wszystkim praktyczne działania nauczycieli, którzy różnorodnymi przedsięwzięciami 

mogą rozwijać kompetencje młodych ludzi, aby jako absolwenci poradzili sobie na 

kolejnych etapach edukacyjnych i w pracy zawodowej. Każdy nauczyciel zdaje sobie 

sprawę jak wiele w tej kwestii zależy od przedszkola i szkoły, potwierdzają to 

z pewnością ich własne doświadczenia jako absolwentów systemu kształcenia, 

a także wiele badań z tego zakresu. W tym obszarze szkoła i przedszkole mają  

szerokie możliwości, bo każda lekcja i zajęcia pozalekcyjne są czasem działań 
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w kierunku rozwoju osobowego uczniów, ukierunkowanych na zdobywanie 

wiadomości i rozwijanie umiejętności, utrwalanie i poszerzanie  kompetencji, a praca 

asystenta szkoły zwanego ASem ma doprowadzić do pogłębionej diagnozy i wskazać 

na kierunki rozwoju nauczycieli.  

Ta publikacja jest przede wszystkim swoistym forum dobrych praktyk przedszkoli 

i szkół, które współpracując w projekcie chciały pokazać jakie działania nauczycielskie 

wpływają na rozwój uczniów jako jednostki społecznej, przygotowanej do podjęcia 

dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy z określonej dziedziny, rozwijania 

kompetencji ponadprzedmiotowych. Publikacja prezentuje także w jakich warunkach 

te działania się odbywają. Wszystkie teksty są  autorskie, niektóre są wzbogacone 

dokumentacją fotograficzną, stanowią tym samym przykłady rozmaitości działań szkół 

i przedszkoli, pokazują znaczącą rolę oświaty naszego rejonu w kształtowaniu 

kolejnych pokoleń. 

 

Zapraszam do lektury.  

 

Z wyrazami szacunku,  

Anna Dzierżan  

dyrektor PODN w Kluczborku 

 

  



 

METODYK XI        2017/2018                                                         7 
 

Grażyna Tetelmajer 

konsultant ds. pedagogicznych i zarządzania w oświacie 

 

DLACZEGO AKURAT KOMPETENCJE KLUCZOWE…? 

Dlaczego mowa o konieczności posiadania kompetencji kluczowych jest taka głośna 

i wszechobecna w ostatnim czasie? W środowiskach szkolnych termin ten jest na porządku 

dziennym. Lekcje, projekty bardziej lub mniej realizujące koncepcję kształtowania 

kompetencji kluczowych nie zawsze oddają zamysł ich twórców. Bez głębszego rozumienia 

istoty kompetencji kluczowych nie wynika konieczność ich posiadania. 

O potrzebach rynku pracy i ich sprostaniu dyskutowano już podczas  Sympozjum Rady 

Europy  w 1996 r. Zauważono już wtedy, że rynek ten jest efektem prężnie rozwijającej się 

gospodarki poprzez globalizację, postęp techniczny oraz upowszechnienie informatyki. 

Podejmowano tam próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie kompetencje są najważniejsze dla 

wszystkich młodych Europejczyków i dla budowania wspólnej Europy? Wtedy sformułowane 

zostały opisy, które stały się początkiem dalszych prac nad opracowaniem wspólnych 

europejskich ram definiujących nowe umiejętności podstawowe i wyznaczające główny 

kierunek działania Europy w obliczu przemian społecznych i gospodarczych. Kilka lat później 

(2001) Komisja Europejska zleciła międzynarodowej grupie roboczej złożonej z ekspertów 

zdefiniowanie pojęcia „kompetencji kluczowych” oraz ustalenie, jakie kompetencje uznawane 

są za kluczowe we wszystkich państwach członkowskich UE. Trwające debaty miały na celu 

odpowiedzieć na pytanie: jak kształtować systemy edukacji i programy szkolne, aby 

wyposażyć młodych ludzi w wiedzę i umiejętności przydatne im w dorosłym życiu oraz 

przygotować ich do zachowania zdolności uczenia się przez całe życie?  

Próbowano ukierunkować edukację na potrzeby społeczeństwa uczącego się przez 

całe życie, zaś nadrzędnym zadaniem procesu kształcenia stało się przygotowanie uczniów 

do samokształcenia przez całe życie. Stwierdzono, że aby móc podążać za szybkim 

rozwojem cywilizacji niezbędne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy i poszerzanie swoich 

kwalifikacji. 

Edukacja nakierowana na potrzeby społeczeństwa uczącego się przez całe życie 

znalazła odzwierciedlenie w „Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie” z grudnia 2006 r. 

Zawarta jest tam odpowiedź na pytanie: w jaki kapitał wiedzy i umiejętności 

potrzebnych w pozostaniu aktywnym członkiem społeczeństwa szkoła powinna wyposażyć 
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młodych ludzi? Określono w nim i zdefiniowano kompetencje kluczowe konieczne do 

osobistej samorealizacji, bycia aktywnym obywatelem i uzyskania szans na zatrudnienie 

w społeczeństwie wiedzy. 

Wg  Komisji Europejskiej kompetencje kluczowe to zbiór wiadomości, umiejętności  

i postaw niezbędnych z punktu widzenia celowego i aktywnego uczestnictwa jednostki 

w społeczeństwie. 

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: 

1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2) porozumiewanie się w językach obcych; 

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne; 

4) kompetencje informatyczne; 

5) umiejętność uczenia się; 

6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 

           8) świadomość i ekspresja kulturalna.” 

W Polsce kolejne reformy systemu edukacji, począwszy od 1998 r, uwzględniały „głos 

Europy” w zakresie konieczności kształtowania kompetencji kluczowych. I tak w podstawach 

programowych zawarte były i są zdania o najważniejszych umiejętnościach kształtowanych 

w trakcie edukacji ogólnokształcącej, i choć różnymi słowami napisane, to jednak tożsame. 

Żeby lepiej zrozumieć konieczność nabywania przez uczniów kompetencji kluczowych 

proponuję analizę raportu „Dwa światy” (2014)1, w którym stwierdzono, że pracodawcy 

zwracają szczególną uwagę: 

 na pracę zespołową,  

 kreatywność  

 innowacyjność.  

Z tego samego raportu wynika, że młodym pracownikom brakuje (wg pracodawców)  

 doświadczenia spoza branży (54%),  

 doświadczenia w branży (53%), 

 zarządzania sobą w czasie (41%), 

 wielozadaniowości (39%),  

 radzenia sobie ze stresem (39%),  

                                                           
1 http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2013/11_listopad/26/pracodawca.pdf (13.11.2017 22.53)    

http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2013/11_listopad/26/pracodawca.pdf
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 radzenie sobie w zaskakujących sytuacjach (35%),  

 świadomość mocnych i słabych stron (29%). 

Jeśli powyższe zderzymy z wynikami innych badań (Foresight kadr nowoczesnej 

gospodarki, 2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Future Work Skills 2020, 

Institutefor the Futurefor the University of Phoenix ResearchInstitute), które doprowadziły do 

opisania kluczowych kompetencji nowego modelu organizacji, a są nimi: 

1) „uczenie się i crossowanie umiejętności (przekwalifikowanie się, mobilność, 

elastyczność, specjalizacja w jednej dziedzinie i szeroka wiedza  

z pozostałych); 

2) praca w wirtualnych zespołach (umiejętności interpersonalne, umiejętności cyfrowe, 

samodyscyplina); 

3) praca w międzynarodowym środowisku (znajomości języków obcych, umiejętności 

interpersonalne, otwartość, komunikatywność, czy umiejętność pracy w zespole); 

4) praca w szumie informacyjnym (analiza, synteza, interpretacja, prezentacja); 

5) programowanie (kreatywne, innowacyjne myślenie).”2 

Zadać trzeba pytanie, w jakim stopniu szkoła, ale i każdy/a z nas stwarza sytuacje, które 

kształtują takie cechy i umiejętności u naszych uczniów?  

Zatem, dlaczego jest tak głośno o kompetencjach kluczowych? 

Szkoły, które podejmują wyzwania kształtowania kompetencji kluczowych znają 

odpowiedź, inne – gorąco zapraszam do refleksji. Być może lektura Metodyka XIV natchnie 

do podejmowania podobnych działań. 

Grażyna Tetelmajer 

 

  

                                                           
2 https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/314-prezentacje-z-konferencji-podsumowujacych-projekt-

wrzesien-2015-r?download=3402:prezentacja-rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow 

 

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/314-prezentacje-z-konferencji-podsumowujacych-projekt-wrzesien-2015-r?download=3402:prezentacja-rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow
https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/314-prezentacje-z-konferencji-podsumowujacych-projekt-wrzesien-2015-r?download=3402:prezentacja-rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow
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Dorota Błaszkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego 

asystent szkoły 

 

Przedszkole jest pierwszym etapem edukacyjnym, jakże ważnym w życiu każdego 

dziecka. To właśnie wówczas zaczyna się przygoda przygotowująca małego człowieka do 

życia w przyszłości. Nauczyciele wychowania przedszkolnego w swoją pracę wkładają wiele 

starań, aby przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole. Kierując się współczesnymi 

tendencjami edukacji w oparciu o nowoczesną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz 

uwarunkowania potrzeb współczesnego świata stwarzają dzieciom bogaty asortyment 

możliwości pozwalający na wszechstronny rozwój dziecka. Na tym poziomie nauczania, 

nauczyciele budują podwaliny do kształtowania się prawidłowych postaw społecznych, 

wychowawczych i poznawczych dzieci. Kierując się ich dobrem nauczyciele organizują 

proces edukacyjno–wychowawczy w sposób świadomy i kompetentny. Stale poszukują 

nowych atrakcyjnych sposobów, które zachęcają  i motywują dzieci do poznawania siebie  

i otaczającego świata.  

Oto przykład przedszkoli, w których nauczyciele z pasją i ogromnym zaangażowaniem 

tworzą przyjazne dziecku miejsce. Natomiast dziecięca radość i uzyskiwanie sukcesów 

rozwojowych dzieci determinuje wszystkich nauczycieli do coraz lepszej pracy na 

najwyższym poziomie.   

PRZEDSZKOLE NR 1 W NAMYSŁOWIE 

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. 

Przedszkole posiada osiem obszernych sal zabaw i zajęć dla dzieci oraz dwie mniejsze sale. 

Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, piękne zabawki, nowe meble, pomoce i środki 

dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. Wokół 

przedszkola rozciąga się bogato wyposażony ogród w sprzęt do zabaw, który zaspokaja 

potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. 

 Kadrę naszego przedszkola stanowią w dużej mierze młodzi nauczyciele, którzy 

posiadają wyższe wykształcenie. Wielu posiada więcej niż jedną specjalizację, co 

z pewnością przyczynia się do wnikliwej diagnozy dziecka, osiągania przez nie sukcesów 

oraz niwelowania ewentualnych trudności. Biorąc pod uwagę dzieci 

z niepełnosprawnościami, które dołączają do grona naszych przedszkolaków realizujemy 

edukację włączającą. W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia z rytmiki, 

j. angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna. 

Placówka w swoich działaniach troszczy się o wszechstronny i harmonijny rozwój każdego 

dziecka. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają szansę rozwinięcia 

indywidualnych uzdolnień oraz wielorakich inteligencji w oparciu o teorię Howarda Gardnera. 
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Przedszkole zachęca rodziców oraz dzieci do zdrowego odżywiania i propaguje 

zdrowy styl życia. Najważniejsze jest dla nas to, aby żywienie było jak najbardziej naturalne, 

minimalnie przetworzone, zawierało dużo warzyw i owoców, aby potrawy były bez 

konserwantów i wzmacniaczy smaku. Staramy się zaszczepiać w dzieciach zdrowe nawyki 

żywieniowe podczas codziennych posiłków, a także podczas organizowanego corocznie 

,,Quizu Kulinarnego” dla dzieci z namysłowskich przedszkoli.  

        

,,Quiz kulinarny” autor zdjęć: Aleksandra Piekarek 

Należąc do placówek promujących zdrowie, kładziemy duży nacisk na kształtowanie 

aktywności ruchowej dzieci. Każdego roku organizujemy ,,Międzyprzedszkolny Maraton 

Zumby”, który odbywa się na świeżym powietrzu i cieszy się dużym zainteresowaniem oraz 

powodzeniem.  
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Maraton Zumby ,autor zdjęcia; Aleksandra Piekarek 

 

Mając na celu kształtowanie postaw prospołecznych, zwracamy uwagę dzieci na 

potrzeby i sytuację innych, którzy żyją wśród nas. Aktywizujemy dzieci i rodziców do udziału 

w różnych akcjach charytatywnych. Kolejny rok wspomagamy potrzebujących poprzez 

uczestnictwo w akcjach: ,,Góra grosza”; ,,Szlachetna paczka”; zbiórce nakrętek dla 

niepełnosprawnych dzieci; zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt; zbiórce makulatury. 

 

Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt, autor zdjęcia; Justyna Streczeń 
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Jesteśmy placówką wprowadzającą dzieci w świat wartości estetycznych  

i rozwijającą umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz 

sztuki plastyczne. Już od wielu lat nasze przedszkole słynie z oryginalnych występów z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty zorganizowanego 

w Namysłowskim Domu Kultury.  

 

Występ w Namysłowskim Domu Kultury, autor zdjęcia: Justyna Streczeń 

Repertuar artystyczny jest różnorodny, z roku na rok inny i niepowtarzalny. 

Przedszkolaki prezentują różnorodne umiejętności zdobyte podczas uczęszczania do 

przedszkola: przepiękne tańce, przedstawienia teatralne, umiejętności recytatorsko-wokalne. 

 

Występ w Namysłowskim Domu Kultury, autor zdjęcia: Justyna Streczeń 
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Szerokiej publiczności pokazujemy potencjał, jaki drzemie w dzieciach, jak 

przedszkole potrafi rozwijać zdolności i talenty oraz jak pozytywnie wpływa na ich 

wszechstronny rozwój. Dla bliskich jest to okazja do podziwiania przyrostu umiejętności 

i możliwości swojego dziecka. Atrakcyjności dodają barwne stroje z przedszkolnej garderoby 

systematycznie wzbogacanej o nowe pozycje.  

Atutem naszej placówki jest miła i przyjazna atmosfera. Rodzice chętnie angażują się 

w nasze działania. 

 Z przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole otrzymało  

certyfikat ,,Przedszkola z Pasją Oficyny MM" 

Za uczenie i wychowywanie z pasją, realizowanie ciekawych inicjatyw  

i oryginalnych pomysłów, a także wyróżnianie się na tle innych placówek 

przedszkolnych. 

Autorki: Justyna Streczeń, Aleksandra Piekarek 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYCZYNIE 

 
 Publiczne Przedszkole w Byczynie mieści się przy ulicy Stawowej 14. Nasza placówka 

zaczęła funkcjonować pod tym adresem ponad 50 lat temu. W zeszłym roku obchodziliśmy 

okrągły jubileusz, podczas którego nasze przedszkolaki prezentowały zaproszonym gościom 

swoje artystyczne umiejętności. 

Zajęcia w  naszym przedszkolu są dostosowane do indywidualnych możliwości 

i potrzeb dzieci. W placówce organizowane są przedstawienia teatralne, koncerty, wycieczki 

oraz różnego rodzaju uroczystości.  Umiejętności naszych dzieci prezentujemy w środowisku 

poprzez liczny udział w różnych imprezach, konkursach i przeglądach. 

Nasze przedszkole przybliża dzieciom świat teatru, literatury, muzyki i sztuki.  
 

 
Fotograf: Angelika Sarnowska 

 
Kształtujemy i rozwijamy twórcze postawy naszych wychowanków. Stosujemy 

nowatorskie metody i techniki rozwijania twórczego myślenia. Dbamy o edukację językową 

dzieci, w naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego, a nasze 

najmłodsze przedszkolaki rozpoczęły w tym roku szkolnym pilotażowy program powszechnej 

dwujęzyczności, pt. Dwujęzyczne Dzieci. 

Jesteśmy po to, aby zapewnić każdemu dziecku optymalny rozwój. Każdego dnia 

stwarzamy warunki, aby każde dziecko czuło się bezpiecznie, a na jego twarzy gościł 
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uśmiech. Chcemy wyzwolić w dziecku pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistości, 

poprzez odkrywanie piękna, prawdy oraz odróżnianie dobra od zła. Swoimi postawami 

uwrażliwiamy dzieci na piękno otaczającego świata. 

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi 

dziecka zgodnie, dostosowaną do jego  potrzeb i możliwości. 

Nasze przedszkole: 

 położone jest w bardzo dogodnym miejscu; 

 mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku; 

 posiada okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw   ruchowych; 

 posiadając rozległy teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz 

prowadzeniu obserwacji przyrodniczych; 

 wyposażone jest w 8 oddziałów, w tym 2 oddziały zamiejscowe w Nasalach, 

w Dobiercicach oraz oddział integracyjny dla dzieci w wieku 3 –  6 lat; 

  posiada 6 sal dydaktycznych, dużą salę gimnastyczną wyposażoną w niezbędny 

sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych, salę widowiskową wyposażoną w scenę oraz 

profesjonalny sprzęt nagłaśniający, hol oraz przestronne zaplecze kuchenne, 

sanitarne i administracyjne; 

 ma zorganizowane we wszystkich salach kąciki zainteresowań oraz tematycznie, 

dostosowane atrakcyjne zabawki zachęcające do swobodnej zabawy.  

Ciągle doskonalimy swoja bazę lokalową. Dobra baza, wyposażenie, estetyka 

pomieszczeń i otoczenia dopełnia  działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na 

wysoką ocenę funkcjonowania przedszkola. 

Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne i jest dobrze 

przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Systematycznie 

doskonali organizację pracy własnej oraz proces wspierania i wspomagania dzieci w ich 

indywidualnym rozwoju.      

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl pracy oraz metody, 

które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału 

i możliwości rozwojowych. Nauczycielki stosują różnorodne metody i formy pracy stawiając 

na aktywizację, kreatywność, samodzielność i umiejętność współpracy dziecka. 

Monitorujemy indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych 

obserwacji, w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów 

rozwojowych.  
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Przedszkole prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka,  

a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są przez 

wykwalifikowanych logopedów, terapeutów i psychologa.  

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy 

programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci, poprzez realizację 

szeregu projektów innowacyjnych opracowywanych przez naszych nauczycieli. Nauczycielki 

znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego 

prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań. Dostosowują ofertę 

zajęć dodatkowych do potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców. 

  Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.  

Wśród form współpracy znajdują się m.in. uroczystości, festyny i kiermasze . 

 

Fotograf: Angelika Sarnowska 

Rodzice mają okazję obserwowania swoich dzieci w działaniu i mogą włączać się  

w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją 

opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację 
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ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu 

dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu 

wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia 

podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. 

Autor: Joanna Kołda 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WILKOWIE 

 

 

Publiczne Przedszkole w Wilkowie ma swoją lokalizację w gminie Wilków, w powiecie 

namysłowskim, w województwie opolskim. Jest przedszkolem wiejskim,  dwuoddziałowym, 

dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Jędzierowska, wychowawcami grup są 

mgr Katarzyna Środoń oraz mgr Agnieszka Nalepa. Obecnie do przedszkola uczęszcza 

45 przedszkolaków, w wieku  od 3 do 6 lat. Po rozbudowie posiada piękne, duże sale 

połączone z łazienkami. Z każdej sali jest wyjście na podwórko. Czynne jest 5 dni w tygodniu 

od godziny 6.00 do 16.00.                                                                             

Bazę lokalową uzupełnia duży ogród z pięknym, nowym placem zabaw, który sprzyja 

zaspokajaniu i wyzwalaniu aktywności ruchowej dzieci. Pięknie zadrzewiony ogród 

 w upalne dni przynosi dzieciom schronienie, jest również miejscem organizowania zajęć, 

zabaw i gier sportowych na powietrzu oraz festynów i imprez. 
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          Z uwagi na to, że do przedszkola uczęszcza troje dzieci niepełnosprawnych, 

placówka jest odpowiednio przystosowana, zapewniając podopiecznym  terapię z pełnym 

wyposażeniem. Dzieci te,  razem  z dziećmi  zdrowymi uczą się akceptacji, tolerancji 

i współdziałania.     

           

Zatrudniono fizjoterapeutę, logopedę  i psychoterapeutę, którzy prowadzą  terapię  po 

dwie godziny tygodniowo. 
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Dbamy o zdrowie i rozwój naszych przedszkolaków, organizując badania 

przesiewowe: logopedyczne, postawy ciała oraz wzroku.  

   Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom   

i pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Pracują tu nauczyciele, którzy są odpowiednio 

wykształceni i przygotowani do pracy z dziećmi. Pracownicy obsługi również dbają 

o przyjazną atmosferę w przedszkolu, tworząc jedną, wielką, przedszkolną rodzinę.                                                

Kadra Pedagogiczna systematycznie doskonali się oraz podnosi swoje kwalifikacje  

zawodowe.                                                                                                   

   

 W swojej pracy wykorzystuje metody uwzględniające formę zabawy, która jest 

podstawą aktywności dziecka, są to m. in. Pedagogika Zabawy „Klanza”, Metoda Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Carla Orffa, metoda Rudolfa Labana, metoda 

Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda Paula Dennisona, Metoda Knillów, Metoda Dobrego 

Startu Marty Bogdanowicz, Techniki Parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk 

kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe, a także zabawy badawcze, 
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doświadczenia, obserwacje przyrodnicze, relaksacja, Bajkoterapia. Oferujemy zajęcia 

dodatkowe, religię prowadzoną przez wykwalifikowanego nauczyciela.  

Nauczyciele opracowują i wdrażają programy własne. W grupie młodszej realizowany 

jest obecnie program przyrodniczo-ekologiczny „Ekomaluchy”. Głównym założeniem 

programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody  poprzez poznawanie go, dostrzegania 

jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do niego, kształtowanie mądrego 

i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski 

i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.  

                                                         

Nasze przedszkole realizuje programy edukacyjne: „Twórczy przedszkolak”,  

„Bezpieczny przedszkolak”, „Artystyczny przedszkolak”. 

W zakresie programu „Twórczy przedszkolak” dzieci mają możliwość rozwijania swoich 

zainteresowań i zdolności aktorskich w ramach twórczości teatralnych. Przygotowują 

występy artystyczne na różne uroczystości i imprezy. Program kładzie nacisk na 

aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej 

wyobraźni. Jego celem jest kształtowanie umiejętności  w zakresie kształtowania językowego 

i kulturalno–literackiego. Mają możliwość wykazać się swoimi zdolnościami recytatorskimi 

oraz wyjątkową formą przeżywania i uzewnętrzniania swoich przeżyć w konkursach 

recytatorskich. Dzieci uczestniczą w zajęciach logopedycznych oraz warsztatach "Małego 

odkrywcy" prowadzonych w przedszkolu w ramach projektu unijnego "Aktywne przedszkolaki  

w Gminie Wilków". 
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Program „Bezpieczny przedszkolak” pozwala nam kształtować wśród dzieci 

umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się na drodze i w środkach 

komunikacji publicznej, podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach przez 

pieszych, poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i umiejętności ich przewidywania 

oraz radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Formy realizacji programu są 

różnorodne: konkursy, pogadanki, spotkania z policjantem, strażakiem. 

„Artystyczny przedszkolak” ma za zadanie  rozwijać kreatywność, zachęcać  

do wyrażania swojej ekspresji poprzez działania plastyczne i pobudzać wyobraźnię.  

W tym zakresie przedszkole organizuje i bierze udział w wielu konkursach plastycznych. 

Aktualnie dzieci uczestniczą w warsztatach plastycznych prowadzonych w przedszkolu 

w ramach projektu unijnego "Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków". 

   

Ponadto przedszkole prowadzi działania w zakresie realizacji promocji zdrowej 

żywności podczas organizowanych Warsztatów Kulinarnych. Dzieci rozwijają swoje 
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umiejętności potrzebne do  przygotowywania prostych posiłków, m. in. sałatek, kanapek, 

soków owocowo–warzywnych oraz pieczenia ciast. 

Dzięki Muzykoterapii wpływamy na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. 

Swobodne wyrażanie siebie, własnej ekspresji muzycznej, słownej i ruchowej dostarcza 

dzieciom radość płynącą z kontaktu z muzyką. Dzieci maja możliwość prezentacji 

umiejętności podczas uroczystości oraz zajęć muzycznych.  

     

Przedszkolaki uczestniczą w warsztatach muzycznych prowadzonych w przedszkolu 

w ramach projektu unijnego "Aktywne przedszkolaki w Gminie Wilków". Na terenie placówki 

działa Rada Rodziców, która jest wsparciem dla wszystkich podejmowanych działań, oferując 

pomoc przy ich organizacji, również wspiera te działania finansowo. 

                                       

                       

Nasze przedszkole stawia na dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. 

Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Swoje cele 

przedszkole osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które  

z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola do dzieci i ich rodzin.  
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Dzięki współpracy  z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, 

jego postawy, zachowania i system wartości. Okazją do integracji jest wspólne świętowanie 

przy różnych okazjach, takich jak: pasowanie na przedszkolaka i starszaka, wigilia, Dzień 

Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, zakończenie roku 

przedszkolnego.      

       

  

Tablica dla Rodziców, która spełnia ważną, pośrednią formę informacyjną. To 

wydzielone miejsce w holu przedszkola, zawierające najważniejsze dane na temat 

funkcjonowania placówki. Poprzez tę formę kontaktu rodzice na bieżąco informowani są 

o wszelkich zmianach w organizacji przedszkola, zapoznawani z aktualnymi zamierzeniami 

wychowawczo-edukacyjnymi w grupie.  

Są także tablice grupowe, umieszczone w szatni, na których wieszane są prace dzieci.  

      

Innymi formami wzajemnej współpracy jest uczestnictwo w akcjach charytatywnych: 
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zbieranie plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego kolegi, zbiórka zużytych baterii, 

propagując właściwe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami, zbiórka 

maskotek dla dzieci z Kamerunu oraz odzieży i innych potrzebnych rzeczy dla dzieci z domu 

dziecka. Sezonowo zbieramy kasztany i żołędzie dla potrzebujących zwierząt. Jest to akcja 

prowadzona we współpracy z Kołem Łowieckim "Bór" w Namysłowie.  

Przedszkole dba o dobry wizerunek placówki  i uwzględnia  w swoich działaniach 

potrzeby środowiska lokalnego, dlatego też współpracuje z wieloma instytucjami 

i organizacjami.  

                                                                                                                      

W Wilkowie  są to:  Urząd Gminy,  Gminny Ośrodek  Kultury,  Publiczna Szkoła Podstawowa,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Gminna  Biblioteka Publiczna,  Ochotnicza Straż 

Pożarna oraz  zakłady pracy, znajdujące się na terenie  wsi.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W  Namysłowie  są to: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Integracyjne,  

Biblioteka Publiczna, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo, 

Koła Łowieckie "Łoś" i "Bór", Klub Honorowych Dawców Krwi PCK  "Perły Życia". Jest jeszcze 

wiele innych,  na przykład przyjezdne teatrzyki, które nas często odwiedzają, ale i tak  nie 

sposób wymienić wszystkich. 
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Na terenie placówki odbywa się szereg imprez i uroczystości, które są na stałe wpisane do 

przedszkolnego kalendarza: Dożynki Gminne, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

Pasowanie na Przedszkolaka, Starszaka i Super Starszaka, Dzień Pomarańczowo- 

Marchewkowy, Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

       

 Obchody Rocznic, Dziedzictwa, Tradycji i Pamięci Narodowej,  Wróżby Andrzejkowe, 

Mikołaj, Spotkanie Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Przedszkolny Konkurs 

Recytatorski, Powitanie Wiosny, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Uroczyste Pożegnanie 

Starszaków. 
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Wszystkie święta i uroczystości są organizowane z dbałością o szczegóły, atrakcyjne 

i z założeniem budzenia radosnej atmosfery wśród dzieci. Uczestnictwo w corocznym 

Gminnym Dniu Dziecka połączonym z Memoriałem im. Iwony i Jana Zielińskich Cross 

Dzieci i Młodzieży. 

Celem imprezy jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez aktywny udział dzieci  

i młodzieży szkolnej w popularyzację biegów przełajowych w środowisku wiejskim. 

W przedszkolnym programie  imprez są również wycieczki, różnymi środkami lokomocji. 

           

 W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w przedszkolu zapropagowano ideę 

„Uwolnij książki”. Zostało stworzone stoisko bookcrossingowe, które popularyzuje 

czytelnictwo. Aby wziąć udział w akcji wystarczy przynieść do naszego przedszkola 

przeczytane i niepotrzebne  książki o różnej tematyce, którymi chcemy się podzielić z innymi. 

Każda osoba zainteresowana przeczytaniem książki może ją zabrać do domu, przeczytać, 

a następnie przynieść do przedszkola i zostawić innym na półce do ponownego przeczytania. 

W tym roku szkolnym przedszkolaki mają możliwość wypożyczania książek do domu, które 

dostarcza Biblioteka Publiczna w Namysłowie.  

Poprzez takie akcje nasze przedszkole realizuje główne cele czytelnictwa: wprowadza 

dzieci w świat literatury, budzi zaciekawienie książką, kształci nawyki czytelnicze, dbania 

o książki i szanowania ich, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów oraz doskonali 

umiejętność słuchania ze zrozumieniem. 
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Reasumując, nasze przedszkole jest placówką bliską dziecku, jego rodzinie 

i środowisku, panuje w nim życzliwa i przyjemna atmosfera, funkcjonuje dobra „domowa” 

kuchnia. Nauczyciele i personel administracyjno-obsługowy stanowią dobry zespół, 

współodpowiedzialny za przedszkole i to, co się w nim dzieje. Wszyscy starają się dobrze 

wypełniać swoje obowiązki. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, promujemy talenty, 

oglądamy spektakle, uczestniczymy w wielu akcjach na rzecz innych. Nasze działania 

aktywizują społeczność lokalną oraz promują znaczenie edukacji przedszkolnej dla jej 

rozwoju. 

 Atutem przedszkola jest jego kameralność i rodzinny charakter.      

 

Autor tekstu: Dorota Jędzierowska 

Autorzy zdjęć:   Katarzyna Środoń, Agnieszka Nalepa                                             
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Krystyna Błażewska 

doradca metodyczny nauczycieli języka niemieckiego 

asystent szkoły 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku i Publiczne Przedszkole Nr 2 

w Kluczborku to jednostki oświatowe, które oprócz tradycyjnego przekazywania wiedzy 

proponują holistyczne podejście do ucznia poprzez wszechstronny rozwój osobowości 

dziecka i przygotowanie go do twórczego i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się 

społeczeństwie. Nauczyciele kładą nacisk na funkcję rozwojowo-wychowawczą 

i doskonalenie kompetencji społecznych uczniów. Wśród działań podejmowanych w szkole 

i przedszkolu możemy znaleźć liczne przykłady nauczania metoda holistyczną, od 

zastosowania ICT przez praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego po 

kształtowanie kreatywnych i wrażliwych na potrzeby innych postaw. Współpraca z tymi 

ośrodkami w ramach wspomagania CEO okazała się być dla mnie dobrym źródłem do 

czerpania wiedzy od doświadczonych i kreatywnych nauczycieli. Zapraszam do zapoznania 

się ze szczegółowym opisem szkoły i przedszkola!   

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. CZ. JANCZARSKIEGO W KLUCZBORKU 
  

Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu. 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym nowe technologie są dostępne na wyciągnięcie ręki, 

są tak naturalne jak dla nas dorosłych radio, czy druk. Większość uznaje je za coś 

oczywistego, bo komputeryzację spotykamy prawie wszędzie. Dynamiczny rozwój techniki, 

która wdziera się do wszystkich dziedzin naszego życia i coraz więcej znaczy we wszystkich 

dyscyplinach nauki, skłania nas do refleksji czy nasze dotychczasowe oddziaływania 

wychowawcze na młode pokolenie i jego przygotowanie do życia jest adekwatne do 

współczesnych tendencji. 

W dniu 15 września 2017r. grupa terapeutów i psychologów z Gruzji odwiedziła 

Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz 

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Cz. Janczarskiego 

w Kluczborku. Wizyta ta miała na celu poznanie placówek pod względem pracy 

terapeutycznej oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem placówek. Goście mieli możliwość 

obserwowania terapii integracji sensorycznej, chromoterapii oraz zajęć grupowych 

z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej.  

W Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziałami integracyjnymi w Kluczborku 

nauczyciele grup integracyjnych mają możliwość korzystania na co dzień ze sprzętu 
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multimedialnego oraz pomocy audiowizualnych.  

 Komputer, to narzędzie pracy, bez którego współczesny człowiek nie może się obejść. 

Współczesna edukacja również. Komputer usprawnia pracę nauczyciela, pomaga 

zaoszczędzić wiele czasu, a także wzbogacać zajęcia. Umożliwia przygotowanie wielu 

atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (karty pracy, ilustracje, krzyżówki, rebusy, dyplomy, 

itd.). Ogromne znaczenie ma w prowadzeniu dokumentacji nauczyciela (plany miesięczne, 

przygotowanie narzędzi obserwacji, prowadzenia ewaluacji, przygotowywanie dokumentów 

związanych z awansem zawodowym nauczyciela itd.). Sprzęt audiowizualny może pełnić rolę 

środka dydaktycznego, znacznie podnosząc efekty nauczania oraz wyzwalając duże 

zainteresowanie i aktywność dzieci, pozwala rozwijać zainteresowania dzieci oraz pomagać 

w nauce i rozwoju intelektualnym dzieci. Przy odpowiednim doborze programów jest cennym 

narzędziem w terapii reedukacyjnej, logopedycznej oraz na zajęciach wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, czy rewalidacyjnych. 

Sprawne posługiwanie się komputerem i wykorzystywanie technologii informatycznej 

w pracy edukacyjnej to konieczność podyktowana rozwojem cywilizacji, ale także i prawem 

oświatowym, które m.in reguluje wytyczne osiągania stopni awansu nauczycielskiego.  

Nowoczesny środek dydaktyczny, jakim jest komputer, stwarza nowe możliwości 

wspomagania edukacji. Podjęcie tego wezwania jest niezwykle korzystne, gdyż wychodząc 

naprzeciw zainteresowaniom dzieci, można równocześnie znacznie podwyższyć 

efektywność procesu dydaktycznego. Większość dzieci w wieku przedszkolnym ma już za 

sobą pierwsze kontakty z tym narzędziem w postaci gier typu sprawnościowego. 

Jako środek dydaktyczny komputer spełnia następujące funkcje w procesie dydaktycznym: 

- aktywizująco–motywującą, jeśli wyzwala wszechstronną aktywność dzieci i pobudza ich 

zainteresowania, 

- poznawczo–twórczą, jeśli służy jako źródło wiedzy, tym bardziej cenne, o ile dziecko 

korzysta z niego rozwiązując napotykane sytuacje problemowe, 

- ćwiczeniową, jeśli zadania wykonywane samodzielnie przez dzieci służą utrwalaniu 

wcześniej poznanych wiadomości i umiejętności, 

- wychowawczą, jeżeli stwarza dobre warunki oddziaływania na osobowość dzieci, 

- terapeutyczną, jeżeli umożliwia usuwanie zaburzeń rozwojowych. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż praca z komputerem angażuje nawet te dzieci, które 

zwykle osiągają słabsze wyniki w nauce. W jej trakcie wyraźnie się ośmielają, nabierając 

wiary we własne siły i równie chętnie jak pozostałe dzieci uczestniczą w zajęciach, rozwijając 

myślenie twórcze i wyobraźnię. 
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 Komputer jest narzędziem ułatwiającym pracę oraz sprawiającym, że wzrasta 

atrakcyjność przekazywanej wiedzy. Właściwie przygotowane i prowadzone zajęcia 

z komputerem aktywizują dzieci oraz wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, głównie: 

- rozwijają jego twórczą aktywność, 

- pomagają w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, 

- wzbogacają sposoby i umiejętności posługiwania się komputerem, 

- wspomagają i uatrakcyjnia pracę i naukę, 

- niosą aspekt wychowawczy poprzez respektowanie norm etycznych oraz postawę 

otwartości na świat i jego tolerancji, 

- dostarczają radości i satysfakcji z samodzielnego odkrywania zasad i reguł, 

- kształtują logiczne myślenie, 

- usprawniają motorykę ręki oraz całego ciała (np. ćwiczenia ruchowe prezentowane na 

tablicy interaktywnej odtwarzane przez dzieci) 

- rozwijają i doskonalą percepcję wzrokowo–ruchową (doskonalenie współdziałania oka 

z ręką), 

- rozwijają wyobraźnię przestrzenna, 

- pomagają w utrwaleniu kształtu liter i cyfr, 

- rozwijają percepcję słuchową, 

- wspomagają naukę języków obcych,  

- stwarzają szerokie możliwości tworzenia pracy plastycznej wg własnej inwencji, 

- powodują wyciszenie, większe skupienie uwagi i wzrost motywacji, 

- podnoszą wiarę we własne możliwości, 

- mobilizują do dłuższego wysiłku, do doprowadzenia pracy do końca. 

Komputery oraz wszelka technika stanowi istotną pomoc dydaktyczną spełniającą 

wiele funkcji edukacyjnych. W świadomości dziecka kształtuje się prawidłowy stosunek do 

komputera i nowoczesnych technologii informacyjnych uatrakcyjniających zajęcia 

dydaktyczne. Zabawa dziecka z wykorzystaniem pomocy multimedialnych stymuluje 

i stwarzanie możliwości do twórczego rozwoju i edukacji. Rozwijając kompetencje techniczne 

przedszkolaka, rozszerzamy jego szanse edukacyjne na naturalne wrastanie 

w społeczeństwo informacyjne. Dziś nie powinniśmy się zastanawiać, czy przedstawiać 

dzieciom przedszkolnym nowe technologie, ale jak to robić bezpiecznie i mądrze.  

Literatura: 

1. Braun M.-Gałkowska, Gry komputerowe, a psychika dziecka, Edukacja i dialog, 1997, Nr 9 
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2. Juszczyk S., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, Życie Szkoły, 1996, Nr 2 

3. Łada A. – Grodzicka, Bełczewska E., Herde M., Kwiatkowska E., Wasilewska J., ABC...Program 

wychowania przedszkolnego XXI wieku W-wa 2000, WSiP  

4.Wróblewski P., ABC komputera, Wyd. Helion, Gliwice 2000.  

5. Zajda K, Lipina St, Wychowanie techniczne w przedszkolu, W-wa 1984, WSOP 

        

        Opracowała: Małgorzata Łobos 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. DZIERŻONA 

W KLUCZBORKU 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Dzierżona w Kluczborku jest szkołą, w której 

bezpieczeństwo ucznia, jego wszechstronny rozwój i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych to 

sprawa priorytetowa.  

Nauczyciele z powodzeniem realizują liczne projekty edukacyjne np. „Odkrywcy 

sekretów nauki” oraz dbają o skuteczną realizację podstawy programowej poprzez 

stwarzanie różnorodnych warunków do nabywania przez dzieci umiejętności kluczowych 

oraz rozwijania zainteresowań. Przykładem może być koło szachowe, innowacja dotycząca 

rozwoju pasji sportowych np. piłka ręczna, piłka siatkowa, kolarstwo czy organizacja 

ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych jak „Noc detektywów", festyn rodzinny „Jak w ulu", 

„Święto pieczonego ziemniaka” czy „Świetlica szkolna przyjazna uczniowi". Mocną stroną 

pracy szkoły jest kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, poprzez włączanie 

się do akcji charytatywnych naszego regionu, m.in. „Zostań Mikołajem dla Arturka” oraz inne 

liczne formy wolontariatu (zbiórki słodyczy, baterii, przyborów szkolnych, karmy dla zwierząt). 

Szkoła dba też o rozwój językowy uczniów i nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym 

placówka realizuje dwa projekty Erasmus+: ponadnarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej (Irlandia, Wielka Brytania, Austria, Malta) i „Loratory – nauka poprzez czytanie” dla 

uczniów, z udziałem partnerów z Turcji, Grecji, Włoch, Belgii, Hiszpanii. 

Z powodzeniem realizowane są aktualne programy profilaktyczne: „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Bieg po zdrowie”. 

Korzystając z hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji szkoła może 

organizować duże imprezy dla całej społeczności szkolnej np. bal karnawałowy, Mikołajki na 

sportowo czy okazjonalne akademie. Szkoła dysponuje licznymi dobrze wyposażonymi 

salami lekcyjnymi, które sprzyjają tworzeniu dobrego klimatu i osiąganiu określonych celów 

edukacyjnych. W ostatnim roku szkolnym powstała profesjonalna pracownia matematyczna. 

"Chciałabym zamienić tę salę w prawdziwą pracownię matematyczną: nowoczesną, 

kolorową, atrakcyjną wizualnie i bogatą w pomoce dydaktyczne" - powiedziała Natalia 

Liśkiewicz, nauczycielka matematyki i zgłosiła szkołę do projektu Lepsze Jutro w RMF FM. 

Jej marzenie się spełniło! 

Biblioteka szkolna wzbogaca co roku swoje zasoby w liczne nowe książki, które 

uatrakcyjniają wolny czas uczniom. Świetlica szkolna, jako jedyna w mieście, pracuje od 
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godz. 6: 50 do 17: 00, co umożliwia rodzicom dłużej pracującym pozostawianie dzieci pod 

właściwą opieką. 

Działalność szkoły wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki i Stowarzyszenie 

Baszta oraz Uczniowski Klub Sportowy Stobrawka. 

Krystyna Błażewska  
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Agnieszka Grabas 

doradca metodyczny nauczycieli matematyki 

asystent szkoły 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W ŻYTNIOWIE 

to nie tylko miejsce nauki. To serce wsi, ośrodek wielu inicjatyw, organizator 

i współorganizator wydarzeń. Trudno byłoby wymienić wszystko, co działo się w czasie 

kilkudziesięciu lat jej istnienia. Dlatego skupimy się na latach ostatnich.  

Chcemy, żeby w naszej szkole wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie. Zależy nam, 

aby wszyscy uczniowie rozumieli, co to empatia, tolerancja. Dlatego prowadzone są zajęcia 

i warsztaty  profilaktyczne dotyczące wzmacniania pozytywnych zachowań, uczenia 

asertywności, tolerancji ("Asertywny - autentyczny", "Lawina emocji, czyli co nam w duszy 

gra", "Tolerancja – poznaj,  zanim zrozumiesz", Media – cyberprzemoc”). Uczniowie  biorą 

udział w obchodach Światowego Dnia Autyzmu, Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. 

Ze względu na obecność w szkole uczniów pochodzących z Ukrainy oraz z Wielkiej Brytanii 

nauczyciele przeprowadzili zajęcia przybliżające kulturę i tradycje tych państw. Dzieci 

młodsze, również te z przedszkola, biorą udział w warsztatach: „Kultura i ogłada to moja 

zasada”, „Proszę, dziękuję, przepraszam” „Jestem, jaki jestem”, „Pociąg do emocji”. 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że czytanie książek niesie za sobą korzyści ogromne, 

od rozwijania empatii i wyobraźni, po poprawę pamięci, wzbogacenie zasobów językowych, 

kreatywność i umiejętność koncentracji. Słowem - czytanie, to doskonała inwestycja w rozwój 

dziecka. W naszej szkole promujemy czytelnictwo. Chcemy, żeby dzieci wiedziały, że 

czytanie, to nie nuda i strata czasu, ale ciekawa alternatywa dla mediów audiowizualnych. 

W roku 2016/2017 realizowana była innowacja czytelnicza „Kto czyta - ten  wie i potrafi”, 

w ramach której odbywały się akcje: „Czytamy maluchom” i „Przerwa z książką”,  liczne 

konkursy, m.in. pięknego czytania w języku polskim i angielskim, konkurs na plakat 

promujący czytanie. Niezmiennie wielką popularnością cieszą się wieczory literackie, na 

których nauczyciele czytają uczniom baśnie i opowiadania. Wiele inicjatyw wspierających 

czytelnictwo podejmuje biblioteka szkolna.  

Pamiętamy też o zdrowiu. W ostatnich latach braliśmy udział w ogólnopolskich 

programach edukacyjnych „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nie pal przy mnie proszę”, akcji 

„Śniadanie Daje Moc”, projekcie ekologicznym "Czas na zdrowie", a także Festynie Zdrowia 
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(imprezie o zasięgu regionalnym). Realizowaliśmy projekty promujące zdrowy styl życia: 

„Misje Śniadaniowe”, ,,Bieg po zdrowie’’ "Czas na zdrowie”. Niektóre przerwy dzieci mogą 

spędzić na sportowo - biorąc udział w aerobiku. 

Dużo dobrej zabawy mieliśmy przy okazji projektu „Owocowa wiosna”, w którym wzięli 

udział wszyscy uczniowie. Każda klasa prezentowała wylosowane wcześniej warzywo lub 

owoc, przedstawiając jego wygląd, pochodzenie, walory smakowe, wpływ na organizm 

człowieka. Były wiersze, piosenki, scenki teatralne i pokazy mody. Na koniec odbyła się 

degustacja wyszukanych, warzywno- owocowych potraw .Obchodziliśmy też wesoły „Dzień 

Dyni”. 

W roku szkolnym 2015/2016, w ramach promocji zdrowego stylu życia, szkoła brała 

udział w akcji bicia rekordu Guinessa (!) w kategorii „Największa lekcja gotowania zdrowego 

śniadania”.  

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, z którego inicjatywy organizowane są 

dyskoteki, wieczory wróżb andrzejkowych, poczta walentynkowa. Samorząd angażuje się 

czynnie w akcje charytatywne, uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy od 

samego początku jej istnienia. Uczniowie brali udział w akcji Szlachetna Paczka - sami wyszli 

z inicjatywą przygotowania pięknie zapakowanych prezentów i złożenia świątecznych życzeń 

potrzebującej rodzinie. Zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc innym dzieciom. Są 

członkami koła szkolnego wolontariatu. Członkinie SU prowadzą, zorganizowany na prośbę 

uczniów, sklepik ze zdrowymi napojami. 

Koło teatralne „Świetlik” ma na swoim koncie ciekawe premiery: „Charlie i fabryka 

czekolady” (na motywach powieści Roalda Dahla),  przedstawienie świąteczne „To właśnie 

tego wieczoru”. Młodzi aktorzy nie tylko uczą się swoich ról, ale są również kreatywnymi 

scenografami, kostiumologami, opracowują ruch sceniczny i efekty specjalne. 

Doskonale układa się współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rada 

Rodziców i grono pedagogiczne organizują w marcu święto „Między nami kobietami”, które 

jest okazją do wspólnej zabawy. W sali OSP spotyka się ponad sto miejscowych pań, 

a chętnych jest zawsze więcej niż dostępnych miejsc. Rada Rodziców  organizuje coroczne 

bale karnawałowe, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby uczniów.  

Mieszkańcy Żytniowa odwiedzają szkołę co roku z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia 

Matki, Jasełek. Dużym zainteresowaniem cieszą się świąteczne kiermasze. Ozdoby, które 

można na kiermaszach kupić, zgodnie wytwarzają wszyscy: uczniowie, pani dyrektor, 

nauczyciele, panie z obsługi.  
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Występy dzieci są ozdobą lokalnych świąt i uroczystości. W ostatnich latach były to 

np.: 700-lecie Żytniowa, 600- lecie Urzędu Sołtysa, 200 lat Kościoła pod wezwaniem 

św. Marcina w Żytniowie, gminne dożynki, stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytniowie. 

Dbamy o rozwój kulturalny młodych żytniowian. Tradycją stały się wyjazdy do Teatru 

Lalki i Aktora w Opolu na wspaniałe, pouczające spektakle i lekcje teatralne. Jeździmy też 

do kina, na występy artystów  filharmonii do GOKSiR w Rudnikach oraz na ciekawe spotkania 

z autorami książek dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Bibliotekę Publiczną 

w Rudnikach. Dzięki współpracy z biblioteką dzieci mogą brać udział w ciekawych 

warsztatach plastycznych.  

W ramach edukacji filmowej uczestniczyliśmy w warsztatach animacji poklatkowej „Od 

zera do reżysera” w Kluczborku. 

Co roku organizowane są wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce. Uczniowie 

odwiedzali m.in. Warszawę, Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, wędrowali po górskich 

szlakach. 

Nie zapominamy jednak o najważniejszym: o nauce. W naszej szkole pamiętamy 

o tym, że konieczne jest zachowanie równowagi między ciekawymi akcjami, wydarzeniami, 

a codzienną realizacją podstawy programowej. Staramy się, żeby nasze przedsięwzięcia 

uzupełniały proces edukacyjny, ale go nie zakłócały. Nasi uczniowie na systematycznych 

lekcjach zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności. Potwierdzeniem tego są wysokie wyniki 

w nauce, liczne sukcesy w konkursach. Mamy finalistów i laureatów wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych (tzw. olimpiad) i tematycznych.  

Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów uczniów z Żytniowa. W Ogólnopolskim 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” przez kilka lat zajmowaliśmy 

czołowe miejsca w województwie i kraju. Dzieci zdobywają nagrody w konkursach literackich, 

plastycznych, fotograficznych Nasza mała szkoła odnosi tez sukcesy sportowe, a nasi 

uczniowie są medalistami Mistrzostw Polski w dyscyplinie Speed- ball.  

W roku szkolnym  2917/2018 cztery uczennice kl. VII w uznaniu za swoje osiągnięcia 

otrzymały  stypendium  z programu „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.  

Dążymy do tego, aby cała społeczność: uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także 

wszyscy mieszkańcy naszej wsi byli dumni z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Żytniowie.  

Autor: Ewa Wolna - dyrektor PSP w Żytniowie 
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Beata Herian 

doradca metodyczny pedagogów i psychologów szkolnych 

asystent szkoły 

 

W Polskich szkołach pojawia się coraz większa potrzeba prowadzenia działań 

nowatorskich i innowacyjnych. Każda placówka oświatowa jest inna, gdyż różni się pod 

względem struktury, ilości nauczycieli i uczniów. Sami uczniowie i nauczyciele również 

stanowią indywidualne jednostki. Każdą placówkę oświatową jednak obowiązuje ta sama 

podstawa programowa. Jak więc dostosować działania szkoły do rozmaitych potrzeb 

uczniów? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzać zmiany wychodzące 

naprzeciw uczniom. Wspaniałym rozwiązaniem jest prowadzenie innowacji pedagogicznych. 

W Lasowicach Wielkich od kilku lat prowadzi się kilka innowacji pedagogicznych w jednym 

roku szkolnym. Autorami tych innowacji są nauczyciele z pasją, którzy wspomagają rozwój 

uczniów i wychodzą naprzeciw ich realnym potrzebom 

ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LASOWICACH 

WIELKICH 

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny  jest usytuowany na obszarze wiejskim. 

W skład zespołu szkół wchodzą trzy przedszkola: w Lasowicach Wielkich, Chudobie 

i Laskowicach oraz trzy szkoły podstawowe: w Chudobie, Laskowicach oraz w Lasowicach 

Wielkich z oddziałami gimnazjalnymi. Do szkół i przedszkoli uczęszcza łącznie 268 dzieci 

z ośmiu wiosek gminy Lasowice Wielkie. 

Szkoła i przedszkola współpracują z Radami Rodziców, Urzędem Gminy, lokalnymi 

Stowarzyszeniami Na Rzecz Rozwoju Wsi, Nadleśnictwem Kluczbork i prywatnymi 

przedsiębiorcami. Szkoła prowadzi wieloletnią współpracę z zaprzyjaźnioną gminą 

niemiecką Grunstadt oraz szkołą węgierską w Bóly, która promuje używanie języka 

niemieckiego. W szkole wielokrotnie organizowane były festyny, w których uczestniczyły 

delegacje z Niemiec i Węgier. 

W zespole zatrudnionych jest 43 nauczycieli, w większości są to nauczyciele 

mianowani i dyplomowani, z długoletnim stażem pracy. Pragną oni stworzyć warunki dla 

uzyskania najlepszej jakości kształcenia, by dzieci i młodzież przygotować do dalszej 

edukacji i życia w zmieniającym się świecie, spowodować, aby Europa była dla nich 

dostępna. Nauczyciele i wychowawcy starają się wspierać uczniów, rozwijać ich 

zainteresowania, kreatywność, motywować ich do pracy oraz zachęcić ich do otwartości na 

wiedzę i doświadczenia z innych krajów. Starają się pomóc im w kształtowaniu poczucia 

tożsamości narodowej, nauczyć ich tolerancji dla innych krajów, kultur, kształcić ich, aby byli 
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wolni od uprzedzeń. Aby dotrzymać kroku postępowi w zakresie nowoczesnych technologii, 

nauczyciele biorą udział w wielu kursach. W erze komputera, wszechobecnego Internetu, 

Facebooka i innych portali społecznościowych, a także innych popularnych wśród młodzieży 

środków masowego przekazu i nowinek technologicznych, dydaktycy chcą wykorzystywać je 

skutecznie na zajęciach lekcyjnych. 

Uczniowie wykazują duże zróżnicowanie pod względem zaangażowania w naukę, od 

uczniów osiągających wysokie wyniki na egzaminach oraz w konkursach i olimpiadach, po 

uczniów mniej zdolnych, niesystematycznych. Słabą stroną uczniów jest brak motywacji do 

nauki i mała wiara we własne możliwości. Problem ten dotyczy także dzieci w wieku 

przedszkolnym. Ze względu na zamieszkiwanie terenów wiejskich i słaby dostęp do szkół 

specjalnych, uczą się u nas także uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością. Uczęszczają 

oni do klas ogólnodostępnych, ale mają zapewnione dodatkowe wsparcie w postaci zajęć 

rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, socjoterapii i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Mocną stroną szkoły są innowacje pedagogiczne. Na przełomie ostatnich lat 

przeprowadzono następujące innowacje pedagogiczne. 

Innowacja pt „Wiemy co jeść, żeby być zdrowymi i uśmiechniętymi dziećmi” 

Prowadzący innowację mgr Agnieszka Lukosik 

Czas trwania: od stycznia do czerwca 2017 r. 

Placówka objęta innowacją: Przedszkole Samorządowe w Chudobie 

Głównym założeniem innowacji było nauczenie dzieci poprzez zabawę, jak i co jeść, 

przygotowanie ich do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu i rozwojowi. Zadaniem 

tej innowacji była zmiana podejścia dzieci do własnego zdrowia i wpajanie wiedzy na temat 

zdrowego odżywiania się. Jej celem było pogłębienie wśród dzieci i ich rodziców wiedzy 

spożywania zdrowej żywności i prawidłowego odżywiania się, a także propagowanie tej 

wiedzy w życiu codziennym. Systematycznie odbywały się zajęcia dydaktyczne, zabawy 

tematyczne, pogadanki o tematyce zdrowego żywienia. Dzieci poznawały nowe przepisy, 

samodzielnie przygotowywały warzywa i owoce do zajęć, myły, kroiły, przygotowując sałatki, 

surówki, kanapki czy soki. Dzieci poznały wszystkie piętra piramidy żywieniowej, szczególną 

uwagę poświęcono zróżnicowaniu produktów zdrowych i takich, które powinnyśmy spożywać 

okazjonalnie. Miały możliwość ułożenia na cały tydzień jadłospisu po wcześniejszym 

zapoznaniu się z zasadami jego układania. Przeprowadzone zostały zajęcia otwarte dla 

rodziców, w grupie młodszej w szczególności dla mam z okazji ich święta. Nasze 

przedszkolaki wielokrotnie uczestniczyły w akcjach prozdrowotnych o zasięgu 
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ogólnopolskim: Akademia Aquafresh, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, „Mamo tato wole 

wodę” czy „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Innowacja ta była kontynuacją i rozszerzeniem 

wiedzy dzieci poprzez praktyczne działanie. Dzieci w trakcie jej trwania założyły hodowlę 

nowalijek i ziół wspomagających zdrowie np. oregano, bazylię, len, rzeżuchę, szczypiorek, 

miętę i melisę. Wszystkie dzieci mogły kisić kapustę, którą później smakowały w surówkach, 

które same przygotowywały do obiadu czy w kapuśniaku gotowanym przez kucharkę. Po 

przeprowadzonych zajęciach zauważono, że dzieci więcej i chętniej spożywają sałatek 

i surówek podczas przedszkolnych posiłków. Potrafią wskazać, jakie witaminy ukryły się 

w owocach i warzywach.  

Innowacja pt. „Pływać każdy może” 

Prowadzący innowację: mgr Zbigniew Hrywna 

Czas trwania: od stycznia do czerwca 2016 r. 

Placówka objęta innowacją: Szkoła Podstawowa w Laskowicach 

Zajęcia odbywały się na basenie w Kluczborku. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów: 

2 z klasy drugiej, 7 z klasy szóstej i 1 z klasy piątej. Innowacja miała na celu wdrożenie treści 

z wychowania fizycznego ukierunkowane na pływanie. W innowacji oprócz treści zawartych 

w podstawie programowej znajdowały się dodatkowe, specjalistyczne treści kształcenia 

charakterystyczne dla nauki pływania – ćwiczenia specjalistyczne w wodzie. Wdrożenie 

innowacji było odpowiedzią na potrzeby uczniów i ich rodziców. Zasadniczym powodem 

wdrożenia innowacji było umożliwienie dzieciom systematycznych zajęć na pływalni w celu 

zdobycia podstawowych umiejętności pływackich. Sytuacje domowe uczniów, fakt 

iż mieszkają na wsi oraz dyspozycyjność ich rodziców utrudniają, a w wielu przypadkach 

wręcz uniemożliwiają ich prywatne wyjazdy na pływalnie. Ponadto zdobycie umiejętności 

pływania w ogromnej mierze zwiększy bezpieczeństwo uczniów nad wodą, oraz znacznie 

poprawiło ich sprawność fizyczną. 

Innowacja pt. „Podziemne trasy turystyczne Polski” 

Prowadzący innowację: mgr Beata Bryś-Sog, mgr Agnieszka Karaźniewicz 

Czas trwania: od marca do czerwca 2017 r. 

Placówka objęta innowacją: Szkoła Podstawowa w Laskowicach 

W roku szkolnym 2016/2017 klasa III ze Szkoły Podstawowej w Laskowicach wzięła udział 

w konkursie plastycznym organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego 

pt. „Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”. Celem konkursu było propagowanie idei 

związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieranie 

rodzimych tradycji, szerzenie wiedzy przyrodniczej. Dzieci zdobyły II miejsce oraz nagrodę 
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w wysokości 2500 zł., która została przeznaczona na realizację wyżej wymienionej innowacji. 

Realizowano ją na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki. Głównym jej celem 

było ukształtowanie postawy zaangażowania się w sprawy środowiska górniczego 

i „autentycznego otwarcia się na inne kultury”. Ponadto miała na celu:  

- zainteresowanie uczniów historią, tradycją i kulturą górniczą; 

- wzbudzenie szacunku dla ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników; 

- poznanie kopalni złota w Złotym Stoku, soli w Wieliczce, węgla w Zabrzu, srebra 

w Tarnowskich Górach oraz Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. 

Podczas realizacji innowacji dzieci uczyły się piosenek o górnikach oraz tworzyły prace 

plastyczne związane z danym tematem: złoto, sól, węgiel, srebro.  

Innowacja pt. „Rozśpiewane literki” 

Prowadzący innowację: mgr Jolanta Lesik 

Czas trwania: rok szkolny 2016/2017  

Placówka objęta innowacją: Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich 

Podczas wprowadzania kolejnych liter alfabetu na zajęciach z edukacji polonistycznej 

wykorzystywano elementy Metody Dobrego Startu (Od piosenki do literki) Marty 

Bogdanowicz. Takie działania skłoniły nauczyciela do wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej z wykorzystaniem części poznanych piosenek. Powtarzając poznane na 

zajęciach kolejne znaki graficzne liter, dzieci poszerzały zasób wiadomości muzycznych. 

Poprzez stosowanie wielu ciekawych i atrakcyjnych metod, ćwiczeń orientacyjno– 

porządkowych (marsz przy muzyce, rożne sposoby powitania, zabawy ruchowe, ćwiczenia 

orientacji w schemacie ciała itp.), naukę piosenek i zabaw „zagadki językowe”, dzieci 

rozwinęły również kompetencje językowe. Wprowadzając różnorodne zabawy ruchowe 

związane z treścią piosenek dzieci rozwinęły motorykę dużą i małą. Ćwiczenia ruchowo– 

słuchowe – angażujące analizator kinestetyczny i słuchowy (rytm słyszanej piosenki) 

pozwoliły na polisensoryczne poznawanie zawiłości nauki czytania, znaków graficznych, 

kojarzenia literki z miłymi doznaniami. Na zajęcia zapraszani byli uczniowie uczęszczający 

do szkół muzycznych oraz rodzice uczniów, którzy grają na instrumentach muzycznych 

(muzyka na żywo). To umożliwiło uczniom nie tylko usłyszenie brzmienia danego 

instrumentu, ale również umożliwiło sposobność zobaczenia, jak instrument wygląda, 

a nawet spróbowania gry na nim. Poznanie wielu kroków i układów tanecznych pozwoliło na 

integrację grupy, przyczyniło się również do orientacji przestrzennej, koncentracji 

i podzielności uwagi. Wykorzystanie metod twórczych: Karola Orffa i Rudolfa Labana, Betii 

Straus, odpowiadających nowoczesnym hasłom nauczania wychowującego, rozwijania 
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zdolności twórczych, odkrywczych w pracy z dziećmi pozwoliły położyć nacisk na 

autentyczną aktywność artystyczną dzieci. Dając dzieciom do dyspozycji zestaw prostych 

instrumentów muzycznych, same tworzyły muzykę, równocześnie zapoznając się 

z dźwiękami jakie wydają dane instrumenty. Dzięki włączeniu w tok zajęć ruchowych muzyki 

i rytmu, ruchy dzieci stały się bardziej płynne i harmonijne. Poprzez takie zajęcia dzieci 

pozbywają się kompleksów i zahamowań, stają się bardziej otwarte w kontaktach 

z rówieśnikami.  

Innowacja pt. „Ocalić od zapomnienia” 

Prowadzący innowację: mgr Anna Jacheć 

Czas trwania: rok szkolny 2016/2017  

Placówka objęta innowacją: Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich 

Innowacja miała służyć kształtowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej, poznaniu historii 

i zwyczajów, tradycji Śląska Opolskiego. Podstawę stanowiło kształtowanie u dzieci poczucia 

więzi z najbliższym środowiskiem. Budowanie u dziecka wiedzy o świecie poprzez 

wykorzystanie między innymi literatury jako źródła informacji. Innowacja poszerzała treści 

z zakresu edukacji regionalnej. Oparta była na realizacji dwóch rodzajów działań („U nas” 

i „Wiem skąd jestem”) ściśle ze sobą skorelowanych. Działania pt. „U nas” były działaniami 

w większości organizowanymi poza szkołą. Zadania realizowane w ramach tego działania 

w głównej mierze mały ukazywać dzieciom walory danych miejscowości czy regionu poprzez 

empiryczne poznanie świata. Natomiast działania „Wiem skąd jestem” odbywały się na 

terenie szkoły i zakładały wzbudzenie w dziecku poczucia przynależności do miejsca i tradycji 

poprzez obcowanie z literaturą. Działania te stanowiły  uzupełnienie podstawy programowej. 

Były one realizowane w trakcie zajęć edukacyjnych, dlatego też modyfikacji i rozszerzeniu 

zostały poddane programy nauczania. Realizacja celów wymagała starannego doboru metod 

i form pracy. Założono, że poszczególne treści będą przekazywane jak najbardziej 

różnorodnymi metodami. Preferowanymi metodami pracy były metody aktywizujące ucznia, 

pobudzające zainteresowania dzieci, wyzwalające w nich ekspresję i inwencję twórczą, 

polegające na poznaniu wielozmysłowym z uwzględnieniem zasad neurodydaktyki. W celu 

pobudzenia zainteresowań dzieci regionem, jego dziedzictwem kulturowym zorganizowane 

zostały wycieczki tematyczne (wycieczki do Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum 

Regionalnego w Kluczborku, Muzeum Pszczelarstwa w Kujakowicach, Muzeum Wsi 

Opolskiej, zajęcia poza szkołą w poszczególnych miejscowościach). W okresie trwania 

innowacji odbywały się konkursy o różnej tematyce, które mały na celu rozwijanie 

kreatywności, wrażliwości artystycznej i zachęcenie do samodzielnego poszukiwania 
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informacji o środowisku lokalnym (konkurs fotograficzny, plastyczny, plastyczno-techniczny 

i recytatorski). 

Innowacja pt. „Matematyka bliżej nas” 

Prowadzący innowację: mgr Jadwiga Landsberg 

Czas trwania: rok szkolny 2016/2017  

Placówka objęta innowacją: Szkoła Podstawowa w Chudobie 

Celem tej innowacji było zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotem, aktywizacja 

uczniów i złamanie stereotypu, że matematyka jest trudna. Innowacja pokazała uczniom, że 

matematyka jest wokół nas. Spotykamy się z nią np. w sklepie podczas zakupów, gdy mamy 

okazję kupić towary w promocji (obniżki cen o dany procent), w banku przy zakładaniu lokat, 

czy kont oszczędnościowych, czy podczas planowania podróży (rozkłady jazdy pociągów, 

ceny biletów, posługiwanie się mapą) lub gdy chcemy zająć się remontem domu, czy 

mieszkania. Ważnym aspektem realizacji tego programu była możliwość korzystania przez 

uczniów z programów komputerowych i z informacji umieszczonych na stronach 

internetowych oraz z innych źródeł (czasopisma, encyklopedie, książki popularno-naukowe 

itp.). Innowacja została opracowana w oparciu o program „Matematyka z plusem”- program 

nauczania matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej, autorzy: Marta Jucewicz, 

Marcin Karpiński, Jacek Lech. Innowacja przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania 

uczniów tak ważnym przedmiotem, jakim jest matematyka. Uczniowie dowiedzieli się jak 

bardzo matematyka jest związana z innymi dziedzinami nauki. Uczniowie o wiele łatwiej 

przyswajali sobie wiedzę i opanowywali umiejętności, a co najważniejsze stali się bardziej 

śmiali i aktywniej brali udział w zajęciach. Można było również zauważyć większą motywację 

do zdobywania coraz lepszych wyników w nauce.  

Innowacja pt. „Stworzyć grę? – to nic trudnego” 

Prowadzący innowację: mgr inż. Małgorzata Szlencek 

Czas trwania: od stycznia do czerwca 2016  

Placówka objęta innowacją: Szkoła Podstawowa w Chudobie 

Innowacja miała na celu upowszechnienie nauki programowania. W ramach zajęć 

uczniowie uczyli się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Uczniowie tworzyli gry 

zręcznościowe i logiczne, animacje oraz programy. Zajęcia były prowadzone 

z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej. Innowacja miała na 

względzie pracę zespołową, porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji 

wspólnego projektu, podejmowanie decyzji w zakresie swoich zadań i uprawnień. Zajęcia 
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uświadomiły uczniom, że komputer jest urządzeniem służącym nie tylko do rozrywki, ale 

może też być pożytecznym narzędziem o wszechstronnych zastosowaniach.  

Innowacja pt. „Z programowaniem za pan brat” 

Prowadzący innowację: mgr Agnieszka Giemza, mgr Beata Stróżyk  

Czas trwania: od stycznia do czerwca 2016  

Placówka objęta innowacją: Publiczne Gimnazjum im. Jacka Odrowąża w Lasowicach 

Wielkich 

 Zajęcia innowacyjne z programowania w intuicyjnym języku App Inventor przeznaczone były 

dla uczniów gimnazjum. Głównym celem zajęć było stymulowanie aktywności poznawczej 

i twórczej uczniów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, 

rozumowania i wnioskowania oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć prezentację stworzoną w programie Prezi, 

poznać narzędzia i działanie programu App Inventor. Uczniowie samodzielnie stworzyli 

aplikacje mobilne m.in. „Hello imię” czy „Nie klikaj”. W przygotowaniu zadań wykorzystano 

źródła internetowe oraz opracowania, udostępnione na szkoleniu „Samsung -Mistrzowie 

Kodowania” w Opolu. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem, 

w grupach i indywidualnie. 

Innowacja „Trening twórczości – Razem poznajemy swój potencjał” 

Prowadzący innowację: mgr Beata Herian  

Czas trwania: od stycznia do czerwca 2017r.  

Placówka objęta innowacją: Publiczne Gimnazjum im. Jacka Odrowąża w Lasowicach 

Wielkich 

Innowacja dotyczyła rozwijania u uczniów twórczego myślenia poprzez prowadzenie 

treningu twórczości autora E. Nęcki. Skierowana była do uczniów III klas gimnazjum. Zajęcia 

były realizowane w ramach godzin wychowawczych. Dla każdej klasy przewidziane było 

10 godzin zajęć. Innowacja została wprowadzona na podstawie obserwacji, wywiadów 

z uczniami, rodzicami i nauczycielami podczas której zdiagnozowano problem odtwórczego 

myślenia młodzieży, której coraz większy problem sprawia samodzielne i kreatywne 

myślenie. Zrealizowano wśród uczniów gimnazjum trening twórczości, który stosował 

rozmaite techniki, służące do podwyższenia twórczego potencjału uczniów. Efektem tej 

innowacji było podniesienie twórczości uczniów, co zostało potwierdzone przez badania 

ewaluacyjne z wykorzystaniem Skali Postaw Twórczych versus Odtwórczych (SPTO) 

przeznaczonych dla uczniów gimnazjum. Obserwowano również uczniów podczas pracy 

i rozmawiano z nimi na temat treningu. Uczniowie sami przyznali, że niektóre zdania 
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wymagały od nich takiego sposobu rozumowania i wnioskowania, którego wcześniej się od 

nich nie wymagano. Uczniowie rozwinęli umiejętności interpersonalne poprzez rozwijanie 

klimatu grupowego, naukę współdziałania i porozumiewania się. Rozwinęły się u nich 

zdolności takie jak: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne, 

rozumowanie indukcyjne (analogie), metaforyzowanie, transformowanie. Rozwinęli również 

sferę motywacyjną poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej, z wykorzystaniem katalogu 

motywów i potrzebę naprawiania. Nauczyli się również przezwyciężać przeszkody poprzez 

spoglądanie z dystansu na problem, osłabianie wewnętrznej cenzury, twórczą samoocenę 

oraz odnajdywanie się w nowej roli.  

Na terenie szkoły organizowane są rozmaite zajęcia dodatkowe: muzyczne, plastyczne, 

naukowe, językowe, matematyczne, polonistyczne, wolontariat oraz pomoc dla uczniów 

mających problemy z nauką: 

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędnicy” odbywa się w ZGSP Lasowice Wielkie od 2008r. 

Na początku był to konkurs międzyklasowy, po roku międzyszkolny, a od 2011r. ma rangę 

Festiwalu Gminnego. Odbywa się na zmianę w SP w Laskowicach i SP w Chudobie. Jego 

celem jest podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd; prezentacja 

wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek, piosenek o tematyce 

świątecznej i zimowej oraz integracja dzieci i młodzieży Gminy Lasowice Wielkie. Na 

konkursie obecni są rodzice oraz przedstawiciele Gminy Lasowice Wielkie. Dzieci występują 

w trzech kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy 

4-6 i gimnazjum) oraz w dwóch kategoriach wykonawczych: soliści i zespoły. Nad 

przebiegiem festiwalu czuwa komisja. W sumie w Festiwalu bierze udział ponad 

100 uczestników.  

Wielka Liga Czytelników - głównym celem projektu jest tworzenie mody na czytanie wśród 

rodzin, by czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem 

kultury. Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają w bibliotece szkolnej książki z listy 

konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas 

rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione. Po 

troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 bierze udział w drużynowym półfinale. 

Następnie najlepsi występują w finale. Finałowi towarzyszą liczne atrakcje dla rodzin. Całość 

imprezy odbywa się pod nazwą „Wielka Zabawa Rodzinna”.   Konkurs przebiega w trzech 

etapach: 

- powiatowy (szkolno-biblioteczny) indywidualne zdobywanie sprawności 

czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych; 
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- drugi – półfinały wojewódzkie – drużynowy test (dwa razy doszliśmy do tego etapu) 

- trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie). 

Wymiana uczniowska z miastem Bóly na Węgrzech rozpoczęła się w 2003 roku. 

Głównym celem wymiany jest zastosowanie języka niemieckiego w życiu codziennym, 

umiejętność odnalezienia się w obcym otoczeniu oraz poznanie tradycji, kuchni i historii 

mniejszości niemieckiej na Węgrzech. Szkole przyświeca myśl, aby wszystkie chętne dzieci, 

również te z niezamożnych rodzin  mogły brać udział w wymianie. Jest to tylko możliwe, 

dzięki Urzędowi Gminy w Lasowicach Wielkich, wsparciu Banku Spółdzielczego oraz 

prywatnym sponsorom. 

Szkolne Koło Wolontariatu, realizowane jest przez cały rok w trakcie i poza lekcjami. 

Celami wolontariatu szkolnego są: rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na 

rzecz potrzebujących pomocy; otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości 

i bezinteresowności; aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej; wypracowanie 

systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystyczny; wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego. Uczniowie 

zorganizowali na terenie szkoły:  

 akcje świąteczną, wypiekania pierników i ich sprzedaży w celu realizacji marzenia 

jednej z podopiecznej Fundacji Mam Marzenie; 

 zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt; 

 udział w akcji Góra Grosza; 

 udział w konkursie 8 Wspaniałych; 

 udział w Opolskim Plenerze Wolontariuszy. 

Program „Książki naszych marzeń” był realizowany na terenie Zespołu w roku 

szkolnym 2015/2016. Otrzymane przez szkoły naszego Zespołu fundusze  umożliwiły zakup 

książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijania ich 

kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach realizacji programu uczniowie 

wybierali książki do zakupu, które ich autentycznie interesowały, które chcieli poczytać dla 

przyjemności. Zorganizowano wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Lasowicach 

Wielkich spotkanie autorskie z pisarką Anną Onichimowską. W każdym oddziale Zespołu 

zrealizowano projekty edukacyjne m. in.: „Leśne skrzaty pomagają zwierzętom” – zapoznanie  

z treścią książki, wykonanie prezentacji w technologii komputerowej; „Historia pewnej 

okładki” – ilustracja w książce, szerokie omówienie tematu oraz wykonanie plakatu; „Selfie 

z ulubioną książką” – pogadanki na temat Książek Naszych Marzeń, czytanie fragmentów 
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książek, sesja fotograficzna z ulubionymi książkami zakupionymi w ramach projektu, 

wykonanie plakatu. Głośne czytanie fragmentów zakupionych książek na przerwach, 

świetlicach i zastępstwach w bibliotece szkolnej. 

Noc w Gimnazjum – impreza została zainicjowana w 2013 roku jako akcja promująca 

bibliotekę szkolną ‒ twórczo, często niekonwencjonalnie wykorzystując utwory literackie, 

przygotowując działania artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe zachęcające do czytania oraz 

wspólnej integracji uczniów i nauczycieli.  

 

Agnieszka Giemza, nauczyciel matematyki 

Małgorzata Szlencek, nauczyciel fizyki, informatyki i techniki 

 

  



 

METODYK XI        2017/2018                                                         53 
 

Dariusz Jaśkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego,  

asystent szkoły  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BISKUPICACH 

Publiczna Szkoła Podstawowa Biskupicach otwarta jest na wszelkie zmiany i nowości. 

Działamy po to, aby nasi uczniowie mogli realizować swoje talenty i zainteresowania, 

cechowali się wrażliwością, otwartością, a rodzice byli zadowoleni z efektów naszej pracy. 

W bieżącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Razem łatwiej”, 

którego głównym celem była poprawa kultury zachowań i kultury języka uczniów. Młodsi 

uczniowie odbyli „Podróż przez emocje” oraz wykonali Lapbooki emocji. Dla starszych klas 

odbyły się spotkania ze specjalistą. Na podsumowaniu uczniowie zaprezentowali swoje 

umiejętności i prace dla rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Od września tego 

roku szkolnego w dwóch klasach część zajęć z j. angielskiego prowadzona jest w sposób 

nowatorski – na platformie internetowej. Główne cele tego projektu – „Angielska gramatyka 

nie taka straszna jak ją malują” - to podniesienie motywacji do nauki oraz atrakcyjny sposób 

nauczania i uczenia się. Uczniowie uczestniczą również w organizowanym przez Wydział 

Fizyki Technicznej Matematyki Stosowanej PG oraz GWO konkursie Feynmanki 2018. 

W ślad za Richardem Feynmanem próbują co miesiąc swoich sił w łamaniu kodów. Szukają 

też odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich możliwych popularnonaukowych zagadnień 

np. Dlaczego kromka chleba zwykle spada masłem w dół? Czy krokodyle płaczą? Nasi 

uczniowie od tego roku szkolnego aktywnie uczestniczą w akcjach związanych 

z wolontariatem. Nawiązaliśmy współpracę z hospicjum św. Ojca Pio i przeprowadziliśmy 

akcje „Żonkile” oraz z Fundacją Redemptoris Missio Pomocy Humanitarnej. Zbieraliśmy 

środki opatrunkowe, które zostaną wysłane do Afryki. Dzieci również wzięły udział w III edycji 

Programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje”, który został ogłoszony na stronach KO. 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbyła się projekcja filmów związanych 

z tematyką TEG. Podczas wystawy Powstania Śląskiego w naszej szkole zorganizowany był 

wykład historyczny na temat powstań śląskich i gminy Byczyna. W godzinach świetlicowych 

odbywają się czasami zajęcia z rękodzieła. Uczniowie uczą się prostych ściegów 

szydełkowych. Sądzimy, że realizacja tych zadań pozwoli podnieść jakość kształcenia oraz 

pobudzi ciekawość świata wśród naszych uczniów. Duży może więcej”. Mimo, że jesteśmy 

małą wiejską szkołą startujemy w większości zawodów sportowych organizowanych przez 
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SZS i LZS. Zaistnieć jest coraz trudniej, dlatego cieszymy się z samej możliwości rywalizacji 

z innymi. Zwłaszcza, że walczymy jak równy z równym. Osiągamy dobre wyniki w la, piłce 

ręcznej, piłce nożnej. Szczególnie w piłce ręcznej w ostatnich latach sporo osiągnęliśmy. Jest 

to dyscyplina, która jest lubiana i chętnie trenowana.  

Oprócz nowości mamy jeszcze kilka imprez, które wpisane są w tradycję naszej szkoły 

i kształtują jej pozytywny wizerunek w środowisku. Od lat organizujemy Gminny Konkurs 

Pięknego Czytania dla uczniów szkół podstawowych pogłębiając ich zainteresowania 

czytelnicze. Organizowany jest też Dzień Brytyjski, dzięki któremu dzieci dowiadują się 

o zwyczajach panujących w krajach Zjednoczonego Królestwa oraz mogą napić się 

prawdziwej angielskiej herbatki. (Pod koniec 2016 r. otrzymaliśmy nawet list od samej 

Królowej Elżbiety II). 

Nasi uczniowie biorą udział w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego 

Poezji i Prozy „Na wschód od Bugu”, które odbywają się w Collegium Maius Uniwersytetu 

Opolskiego oraz od ponad dwudziestu lat w Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim „O Buławę 

Hetmańską” w Byczynie. 

Organizujemy działania wchodzące do lokalnej społeczności (Dzień Seniora, Dzień 

Matki, Dzień Kobiet dla pań z pobliskich miejscowości). Zapraszamy na te imprezy 

przedstawicieli społeczności lokalnej.  

Nasi uczniowie reprezentują szkołę w uroczystościach pozaszkolnych, biorą udział 

w ogólnopolskich akcjach, festynach parafialnych, a także w kiermaszach świątecznych.

 Dbamy o doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby nauka 

w naszej szkole była przyjemna dla uczniów, dobrze przygotowała ich do życia w świecie 

dorosłych, a nasza placówka była dobrze postrzegana w środowisku.  

PSP Biskupice 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SZYMONKOWIE 

Taka sama, a jednak inna 

Szkoła Podstawowa w Szymonkowie, jest jedną z trzech w powiecie kluczborskim 

i jedną z dwóch w gminie Wołczyn prowadzonych przez stowarzyszenie. W lutym 2012 roku, 

decyzją Rady Miejskiej zlikwidowano samorządową Szkołę Podstawową w Szymonkowie 

a wraz z nią oddział przedszkolny. Utworzeniu szkoły na nowo, punktu przedszkolnego  i ich  

prowadzeniu podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Szymonkowie. Na 

początku wszystkim towarzyszyła obawa, czy stowarzyszenie poradzi sobie z utrzymaniem 

placówek. W naszej szkole zmian nie odczuwają rodzice i uczniowie. Zajęcia odbywają się 

w tym samym budynku a nauka, wychowanie przedszkolne jest bezpłatna (placówki są 

publiczne). Zmiany dotyczą głównie zasad finansowania i statusu nauczycieli oraz liczby ich 

godzin pracy. Placówki, podobnie jak inne prowadzone przez  stowarzyszenia, utrzymują się 

z comiesięcznej dotacji przekazywanej z subwencji przekazywanej przez gminę. Jej 

wysokość zależy od ilości dzieci. Pieniądze muszą wystarczyć na ogrzewanie budynku, 

energię elektryczną, wodę, wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia, remonty, 

przeglądy, pomoce dydaktyczne. Nie zdarzyło nam się, aby na któryś z celów  zabrakło nam 

funduszy. 

Od 1 września 2017 r.  jesteśmy szkołą podstawową ośmioklasową. Obecnie 

uczęszcza do niej 41 uczniów. Szkoła stwarza im takie same warunki nauki i rozwoju, jak 

większe placówki. Mamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – kółka przedmiotowe, 

zainteresowań  jak również zajęcia specjalistyczne: logopedię, terapię pedagogiczną. Od 

dwóch lat prowadzimy nauczanie języka mniejszości narodowej w formie dodatkowego 

nauczania  j. niemieckiego, począwszy od klasy I.   

Od szeregu lat utrzymujemy współpracę z byłymi mieszkańcami Szymonkowa 

obecnie mieszkającymi w Niemczech. Jesteśmy w trakcie nawiązania współpracy i wymiany 

ze szkołami niemieckimi. 16 maja b.r. szkoła nasza organizuje wspólny wyjazd integracyjny 

na Górę Św. Anny, który został zasponsorowany w całości przez przyjaciół z Niemiec.  

Szkoła uczestniczymy w programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. Prowadzi 

stołówkę, z której bezpłatnie i odpłatnie łącznie korzysta 80% uczniów i wychowanków.   

Obiady dowożone  są ze stołówki Zespołu Szkół w Wołczynie.  
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Braliśmy bądź bierzemy udział w projektach unijnych: „ Fascynujący świat nauki 

i technologii”, „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu 

kluczborskiego”, „Odkrywcy sekretów nauki”, „Edukacja globalna ”, „Asystent szkoły”. 

Mamy wysoko rozwiniętą bazę dydaktyczną, każda klasa posiada monitor 

multimedialny z dostępem do internetu. Sukcesywnie uzupełniamy przedmiotową bazę 

dydaktyczną. Wymieniliśmy we wszystkich  klasach meble, dokończyliśmy wymianę podłóg  

i 70 % okien. 

W szkole stowarzyszeniowej współpraca z rodzicami nabiera dodatkowego 

znaczenia. Rodzice aktywnie włączają się w szkolne życie. Ich opinie są w pełni 

uwzględniane a dodatkowo mają oni prawo współdecydować o życiu szkoły i sami 

podejmować działania dotyczące organizacji czasu wolnego dzieci, współorganizacji 

konkursów, uroczystości oraz imprez szkolnych. Zaangażowanie rodziców jest 

zdecydowanie większe niż w poprzedniej szkole. Sami przychodzą z pytaniami: „W czym 

możemy pomóc?”, „Co trzeba zrobić ”? 

Można powiedzieć, że w oddalonej od miasta wsi na granicy gminy, powiatu, 

województwa,  gdzie oświata miała zniknąć, dokonała się prawdziwa reforma. Nowo otwarta 

szkoła  nabrała wigoru. Głównie dzięki temu, że rodzice z petentów stali się 

współgospodarzami.  

Kamień odrzucony przez rządzących stał się kamieniem węgielnym. Metafora 

odnosi się do sposobu myślenia o edukacji zwanego kiedyś „uspołecznieniem”. Szkołę we 

wsi nie traktuje się wyłącznie jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, funkcjonuje ona 

także jako ośrodek życia społecznego i kulturalnego – serce wsi.  

W małej  szkole  nie ma miejsca na udawanie, nauczyciele nie mogą pozorować 

pracy, uczniowie nauki, a rodzice zainteresowania osiągnięciami dzieci. 

Rodzinna atmosfera panująca w szkole i mała liczebność klas pozwala na 

indywidualizację nauczania oraz wsparcie każdego ucznia; bliski kontakt z każdą rodziną – 

pozwalają na osiąganie dobrych rezultatów i wsparcie dzieci, które, nie mając wparcia 

rodziny, nie uzyskałyby takich wyników w szkole większej. Daje to duże zadowolenie 

rodzicom, których dzieci nie są  „anonimowe”. 

Trudno mówić o większych sukcesach mając 41 dzieci w szkole, porównywać się ze 

szkołami gdzie trochę więcej może liczyć klasa. Szkoła duża ma w czym wybierać. Nie mniej 

jednak uczestniczymy w organizowanych konkursach, zajmując różne lokaty. Na przełomie 

sześciu lat funkcjonowania szkoły uczniowie osiągali czołowe lokaty w konkursach 

recytatorskich, plastycznych, teatralnych, 
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 Cenimy sobie bardzo dobrą współpracę szkoły z Burmistrzem i Radą Gminy 

Wołczyn. Pomimo że Gmina nie jest naszym organem prowadzącym, nasze losy, sprawy nie 

są im obojętne. 

 Gmina partycypowała w kosztach wymiany okien w budynku szkoły. Nigdy nie 

odczuliśmy, że jesteśmy traktowani inaczej. Jesteśmy zapraszani i uczestniczymy 

we wszystkich działaniach, jakie organizowane są dla szkół samorządowych. Jest to bardzo 

miłe i cieszy, bo służy to dobru rozwoju oświaty w gminie, zadowoleniu jej mieszkańców, 

spełnieniu oczekiwań. Szkoła stowarzyszeniowa, szkoła samorządowa jest ponad 

podziałami. Wszystkie dzieci nasze są, a naszym nadrzędnym jedynym celem jest ich dobro! 

 Również i Gmina uczestniczy w szkolnych uroczystościach, obdarowując uczniów 

różnymi prezentami, m.in. z okazji 60–lecia szkoły wycieczka do Krasiejowa uczniów 

i wychowanków punktu przedszkolnego, słodkości i upominki na Gminny Przegląd Piosenki 

Patriotycznej. 

Po prawie sześciu latach funkcjonowania „nowej” szkoły można zadać pytanie – czy 

było warto? 

Każdego dnia, gdy idę szkolnym korytarzem pośród radosnych dzieci, spokojniej 

patrzę w przyszłość. Kiedy mijam nauczycieli rozmawiających o uczniach i ich problemach 

a nie zamartwiających się likwidacją szkoły, to wiem, że było warto. 

                                                                                               Eulalia Domagała 
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Ewa Kisiel-Hys 

Doradca metodyczny nauczycieli plastyki i muzyki 

Asystent szkoły 
 

Edukacja szkolna to jeden z najważniejszych procesów w życiu każdego człowieka. 

Ogół oddziaływań tego procesu to zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, 

dostosowując ich do panujących w społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. 

Wychowanie i kształcenie wiąże się ze wszystkimi fazami rozwojowymi człowieka. 

Nieodzownie łączy się ze zdobywaniem umiejętności, wiedzy, a także rozumieniem 

otaczającego nas świata. 

Bardzo ważną rolę w procesie dydaktycznym mają placówki oświatowe oraz pracujący 

w nich nauczyciele i wychowawcy. Są oni odpowiedzialni za wyposażenie uczniów w treści 

nauczania, nawyki, umiejętności oraz rozwijanie zdolności. Przykładem bardzo dobrze 

zorganizowanego i realizowanego procesu dydaktycznego są szkoły w Wachowie, 

Wojciechowie i Sowczycach. 

     Wysoki poziom nauczania przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, 

organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych, udział w projektach innowacyjnych, szeroka 

edukacja regionalna i patriotyczna, uczestnictwo w wycieczkach regionalnych 

i krajoznawczych, spotkania z ciekawymi ludźmi, integracja z innymi placówkami, 

współpraca z domami kultury i muzeami, troska o środowisko, rozwój czytelnictwa, udział 

w olimpiadach, liczne przeglądy muzyczne i konkursy plastyczne, zawody sportowe  to 

działania, z których mogą być dumni rodzice, dzieci i nauczyciele. To również placówki 

bardzo bezpieczne, w których nauka łączy się z zabawą.  

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KORCZAKA W SOWCZYCACH 

 

Osiągnięcia. 

1.Konkurs Recytatorski dla Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z Gminy 

Olesno. Udział w nim wzięło 40 recytatorów. W kategorii klas I- III I miejsce zajął Adam 

Sabat.28 marca odbył się I Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski powiatu oleskiego, tam 

Adam Sabat uzyskał wyróżnienie. 
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2. Noc w bibliotece  z konkursami i wspólnym czytaniem – propagowanie 

czytelnictwa wśród uczniów. 
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3. Przystąpiliśmy do konkursu Las wokół nas. Konkurs zorganizował Specjalny Ośrodek 

Szkolno–Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku  pod patronatem: Starosty 

Kluczborskiego, Nadleśnictwa Kluczbork, Leśnego Zakładu Doświadczalnego 

w Siemianicach oraz Banku Spółdzielczego w Wołczynie. Adresowany był do dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z przedszkoli,  szkół i placówek 

ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. W tym roku III miejsce zdobył Kamil  Janik 

przygotowywany przez panią Elżbietę Mann.  

4. Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny - Palma Wielkanocna oraz rysunek - "Moje 

święta" w Oleśnie, wyróżniono i doceniono prace naszych uczniów: kategoria wiekowa 
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8- 9  lat rysunek MOJE ŚWIĘTA II miejsce - Laura Wójtowicz PSP w Sowczycach; 

kategoria wiekowa 10-12 lat   PALMA WIELKANOCNA II - miejsce Krzysztof Bogacz PSP 

w Sowczycach, wyróżnienie - Joanna Krawczyk PSP w Sowczycach; 

 

5. Udział w zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Oleśnie konkursie 

angielskiej piosenki świątecznej odbywającym się w MDK w Oleśnie. Martyna Hadasik 

wykonała utwór "Rockin around the Christmas tree", pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do 

filmu "Kevin sam w domu", a Nadia Stanisz zaśpiewała świąteczny przebój pt. "Merry 

Christmas everyone." Towarzyszyła im choreografia taneczna w wykonaniu uczennicy klasy 

III, Leny Stanisz -  I miejsca Martyny Hadasik 

6. Razem w marzenia 

Od początku roku szkolnego klasa I realizuje projekt eTwinning pt. „Razem 

w marzenia” we współpracy z Publiczną Szkoła Podstawową nr 6 im. J. Korczaka 

w Jastrzębiu Zdroju. We wrześniu uczniowie klasy I wykonali swoje portrety i nagrali filmik 

pokazujący, że potrafią przedstawić się w języku angielskim. Dodatkowo nagrane zostały 

filmiki ilustrujące znajomość kolorów i określania samopoczucia. Uczniowie szkoły 

partnerskiej również nam się przedstawili umieszczając materiały na TwinSpace. 

W październiku klasa I wykonała pacynki rodziny, nagrała swoje wykonanie „paluszkowej” 

piosenki o rodzinie, a także ułożyła grę - wykreślankę z wykorzystaniem narzędzia 

learningApps.org. Uczniowie szkoły podstawowej z Jastrzębia Zdroju udostępnili nam z kolei 
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do wglądu przygotowane drzewa genealogiczne swoich rodzin. Listopad upłynął pod 

znakiem przygotowań piosenki o świętym Mikołaju. Klasa I naszej szkoły wykonała także 

kartki świąteczne z życzeniami w języku angielskim, które wysłała do uczniów, dyrekcji, 

nauczycieli i pracowników szkoły w Jastrzębiu. Szkoła partnerska odwdzięczyła się nam tym 

samym. 
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7. Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu - rowerowa wycieczka 

integracyjna „Dokąd nas zaprowadzą leśne dróżki?” zorganizowana przez PSP 

Sowczyce w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

„Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Cel wyprawy – stary dom na 

Świerkli, przy którym  czekali już  sympatyczni gospodarze – państwo Staniczokowie. 

Uczestnicy wycieczki obejrzeli dom, jego wyposażenie, zabytkowe sprzęty. Wrażenie 

na wszystkich zrobił maleńki pokoik na poddaszu i strych ze swoimi skarbami – 

kołowrotkiem, chomątem, lampami naftowymi, starymi narzędziami rolniczymi. 

Po zwiedzeniu zabudowań wszyscy posilili się kiełbaskami upieczonymi przy ognisku, 

a następnie na rowerach  wyruszyli w dalszą drogę – do pomnika przyrody – dębu 

szypułkowego. Tam zrobiono pamiątkowe zdjęcie i rowerzyści ruszyli w drogę powrotną do 

domu.  

Ponadto w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego miały miejsce w naszej szkole 

następujące wydarzenia: 

- Konkurs i wystawa fotograficzna „U nas najpiękniej"; 

- Prezentacja multimedialna „Drzewa jak pomniki" pokazana podczas wywiadówki 

z rodzicami klas I – VI. 
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8. Rodzinny Dzień Dziecka z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca. 
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9. Konfrontacje Teatralne w Oleśnie i udział w projekcie: "Dzieci i młodzież z Gminy Olesno 

wspólnie przeciwko mowie nienawiści" 

Szkolne Dni Dobrego Słowa – zdjęcia i filmik z projektu na szkolnej stronie internetowej: 

www.pspsowczyce.pl oraz przedstawienia: „Nie–brzydkie kaczątko” napisane przez 

M. Chyrę i A. Matysik na podstawie baśni Andersena. 

 

 

http://www.pspsowczyce.pl/
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10. Coroczne obchody Dnia Patrona – Janusza Korczaka, w tym z udziałem uczniów 

i nauczycieli ze szkół z Gminy Olesno: 

- bieg korczakowski; 

- uczta króla Maciusia; 

- Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – wystawa fotograficzna; 

- przedstawienie: Temu, który ukochał sercem…; 

- sejmik uczniowski o Prawach Dziecka; 

- Korczakowski Konkurs Ortograficzny i plastyczny – Najpiękniejszy latawiec; 

- zamek króla Maciusia.                                  Autor: Małgorzata Chyra 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WACHOWIE 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie znajduje się w Gminie Olesno. Panuje tu 

bardzo przyjazna,  rodzinna atmosfera, dzięki której każde dziecko czuje się zauważone 

i docenione. Mała ilość osób w klasach pozwala każdemu dziecku poświęcić uwagę. 

Placówka otoczona jest rozległymi, zadbanymi terenami zielonymi. W budynku znajduje się 

świetlica, biblioteka oraz 7 wyremontowanych, kolorowych klas lekcyjnych zaopatrzonych 

w odpowiednie pomoce dydaktyczne, m.in.: tablice multimedialne, laptopy, dostęp do 

Internetu.  

 

 Zatrudnieni w szkole wykształceni nauczyciele są doświadczeni  w pracy z uczniami, 

nie boją się wyzwań, wspierają rodziców w wychowaniu dzieci, oceniają sprawiedliwie, 

odpowiadają za właściwą organizację procesów nauczania, wychowania i opieki, realizują 

innowacje pedagogiczne, nowatorskie metody pracy  i posiadają odpowiednie kwalifikacje do 

pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadra pedagogiczna rozwija 

zainteresowania dzieci a także wspiera uczniów zdolnych oraz tych potrzebujących 

większego wsparcia prowadząc: nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno–

kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne.  
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Publiczna Szkoła Podstawowa jest niewielka. Na jej niezwykły klimat wpływają uroczystości 

i obrzędy szkolne, m.in.: coroczny Wieczór Adwentowo-Bożonarodzeniowy, Bal 

karnawałowy, Dzień Matki,  Dzień Dziecka, Festyn  Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, 

Andrzejki, Święto Pieczonego Ziemniaka, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego i Piłkarzyków, 

Wodzenie Niedźwiedzia. W każdą pierwszą środę miesiąca odbywają się zajęcia 

adaptacyjno-edukacyjne dla dzieci z przedszkola.  
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METODYK XI        2017/2018                                                         77 
 

 

 

 Szkoła uczestniczy w różnych  akcjach  i programach. W roku szkolnym  2017/2018 

przystąpiła do następujących projektów:  

-ogólnopolski program prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

„Program dla szkół”, mający na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez 

udostępnianie uczniom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych; 

-„Akademia Bezpiecznego Puchatka” (dla klas I); 

-„Żyj smacznie i zdrowo”; 

-„Lubella inspiruje i edukuje”; 
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-„Zbieraj baterie!”; 

-„Ratujemy i uczymy ratować”; 

-„Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”; 

-„Trzymaj formę” 

-„Odkrywcy sekretów nauki”; 

-„Dzieci i młodzież z Gminy Olesno wspólnie przeciwko mowie nienawiści”; 

-„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”; 

-„Problem z głowy”; 

-„Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim 

na lata 2016-2019”; 

-„Śniadanie daje moc”; 

-„Cybernauci” .  

 

 
 

  Uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowych , konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych. Zajmują w nich czołowe miejsca.  W pierwszym semestrze roku szkolnego 

2017/2018 odnieśli następujące sukcesy:  

-I miejsce w GMINNYCH MISTRZOSTWACH INDYWIDUALNYCH TENISA STOŁOWEGO 

(podtrzymanie tradycji od wielu lat) 

-I miejsce w GMINNYM KONKURSIE LITERACKIM „PIERWSZY RAZ WIDZIAŁEM LAS”; 

-I miejsce w konkursie na szopkę bożonarodzeniową; 
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-III miejsce w konkursie piosenki „ŚWIĘTO PIERNIKA”; 

-V miejsce w GMINNYCH MISTRZOSTWACH HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ.  

 Dowodem na to, że placówkę wyróżnia wysoki poziom nauczania były sprawdziany 

organizowane pod koniec klasy szóstej szkoły podstawowej w których uczniowie  ze szkoły 

w Wachowie zawsze wykazywali się wysoką wiedzą. Wynik ostatniego sprawdzianu, który 

odbył się w 2016 roku pokazuje, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie pod 

względem nauczania jest lepsza od szkół miejskich i w gminie zajmuje II miejsce.  

       Dane Okręgowej Komisji we Wrocławiu 

Z języka polskiego uczniowie ze szkoły w Wachowie byli najlepsi w gminie i jedni 

z najlepszych w województwie opolskim. 

 

      Dane Okręgowej Komisji we Wrocławiu 
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Język angielski wypadł także bardzo dobrze i Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Wachowie zajęła II miejsce w gminie.  

 

      Dane Okręgowej Komisji we Wrocławiu  

    Wynik z matematyki  był wyższy niż średnia gminy, powiatu i województwa. 

 

       Dane Okręgowej Komisji we  Wrocławiu.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wachowie zapewnia zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka 

oraz łączy uczniów, nauczycieli, rodziców a także  innych mieszkańców Wachowa 

w społeczność darzącą się zaufaniem i szacunkiem. W szkole panuje atmosfera 

kreatywnego rozwoju, radości poznania oraz bezpieczeństwa. Czekają tu na uczniów 

niezapomniane wrażenia, nauka połączona z zabawą, radość odkrywania i bardzo dobry 

poziom nauczania.         Autor: Żaneta Bochnacka-Fil 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE 

 Najstarsze zanotowane wzmianki źródłowe o szkole w Wojciechowie pochodzą już 

z 1760 r. z „Beyträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.2" z 1783 r. Friedricha Alberta 

Zimermanna. W „Topographisches Handbuch von Oberschlesien" Felixa Triesta z 1865 r. 

znajdujemy informację, że w Wojciechowie istniała katolicka szkoła od 1760 r. Niestety 

2 października 1836 r. budynek szkoły uległ spaleniu w pożarze, został odbudowany 

masywnie na nowo w latach 1837 - 1838. Natomiast Wolfgang Weidel w „Unser 

Oberschlesien - Rosenberger Kreisblatt" z 1981 r.  pisał, że w Wojciechowie istniała katolicka 

szkoła od 1760 r., a pierwszy budynek był drewniany i miał dach pokryty gontem. Nowy 

murowany budynek szkoły powstał w 1908 r. przy Rosenberg - Kreuzberger Chaussee i  jest 

już czwartym budynkiem szkoły. Nie wiadomo czy w trakcie trwania II wojny światowej zajęcia 

wciąż odbywały się w szkole, ale z zapisków Mieczysława Grzanki - kierownika Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wojciechowie z powojennej kroniki szkolnej dowiadujemy się, że od 

26 kwietnia 1945 r. nauka była wznowiona. W 2008 r. szkoła obchodziła swoje okrągłe 

100 urodziny. W 2018 r. będzie celebrowane 110-lecie szkoły, a właściwie 258 urodziny.  

Ciekawe innowacje pedagogiczne realizowane w szkole: 

- „Podróże po świecie z bajką, baśnią i legendą"  realizowana przez panią Annę Zawadę-

Jewułę oraz panią Wiesławę Pudło. Dzięki czytaniu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają 

słownictwo i styl wypowiedzi. Baśnie uruchamiają możliwości interpretacyjne, rozwijają sferę 

uczuć, gdyż dzieci przeżywają losy bohaterów i identyfikują się z nimi. Literatura ukazuje 

wzory zachowań. Czytanie wpływa na poziom rozwoju mowy, procesy poznawcze, myślenia 

i strony emocjonalne dzieci. Zdobywają wiadomości o krajach z których pochodzą bajki, 

baśnie i legendy.  

- „Przedszkole w szkole"  innowacja pedagogiczna prowadzona od kilku lat, wyjątkowa 

w skali województwa, a może nawet i kraju  polegająca na organizacji zajęć adaptacyjno- 

integracyjnych dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat, stworzona przez panią 

Małgorzatę Wiencierz, realizowana przez wszystkich nauczycieli w szkole. W każdą pierwszą 

środę każdego miesiąca w czasie trwania roku szkolnego, od 17:00 do 19:00 począwszy od 

października,  odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne, ruchowe dla dzieci 

z Wojciechowa, Starego Olesna oraz z Olesna i okolic.  

- „Bawię się i tworzę"  innowacja pedagogiczna z języka polskiego realizowana przez panią 

Katarzynę Sztukę-Rzepkę. 
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- „Spotkanie z Wielką Brytanią" innowacja pedagogiczna z języka angielskiego realizowana 

przez panią Agnieszkę Augustyniak. Uczniowie klas IV - VI będą poznawali kulturę Wielkiej 

Brytanii, a całość zakończy się Dniem Języka Angielskiego. 

- „Surfowanie w chmurze" innowacja pedagogiczna z zajęć komputerowych realizowana 

przez pana Waldemara Szydło. Głównym zamierzeniem i celem innowacji jest kształtowanie 

umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, selekcjonowania i porządkowania informacji 

w różnych źródłach elektronicznych. Inną istotną kwestią jest świadome z korzystania 

z komputera i jego oprogramowania, i zasobów elektronicznych do wspomagania 

i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów. 

-„Projekt robot - i ty możesz zostać programistą”  innowacja pedagogiczna z zajęć 

komputerowych realizowana przez pana Waldemara Szydło. Zajęcia innowacyjne są 

przeznaczone dla uczniów klas I - VI. Mają na celu rozwijanie zainteresowań, udoskonalanie 

umiejętności i pobudzanie uczniów do twórczego myślenia w ścisłej korelacji z aktywnymi 

metodami nauczania, co w efekcie ma wpłynąć na wszechstronny rozwój każdego ucznia 

i podniesienie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. 

- „Projekt historyczny - Historia obozu w Wojciechowie 1945- 1946" Uczniowie klasy VI 

z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Wojciechowie pod okiem nauczyciela historii 

Waldemara Szydło przeprowadzili projekt historyczny pt. „Historia obozu w Wojciechowie 

1945 - 1946". Inspiracją do podjęcia tematyki była zorganizowana przez Mniejszość 

Niemiecką z Wojciechowa i Publiczną Szkołę Podstawową w Wojciechowie w dniu 24 maja 

2016 r. prelekcję z udziałem dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie Ewy 

Cichoń oraz wicedyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu - 

Łambinowicach dr Renaty Kobylarz-Buły. 

Przez ponad pół roku przygotowywaliśmy się z uczniami klasy jeszcze wówczas V, a obecnie 

klasy VI do podjęcia wyzwania. Najbardziej intensywne prace czekały nas od stycznia do 

marca, wówczas to uczniowie podczas lekcji historii przerabiali czasy II wojny światowej, 

czasy władzy ludowej i PRL-u - co było kluczowe do zrozumienia tematyki obozu pracy 

w Wojciechowie. Zbieraliśmy informacje, szukaliśmy publikacji i literatury oraz wspomnień 

byłych osadzonych w obozie. Bardzo cenne dla nas były prelekcje pani Ewy Cichoń oraz 

dr Renaty Kobylarz-Buły, gdyż pozwoliło nam to na dokonanie rewizji aktualnego stanu 

badań nad wojciechowskim obozem. Jednakże relacje 5 świadków, którzy przybyli na 

prelekcję były dla nas na wagę złota. Przy okazji pracy nad materiałami z prelekcji uczyliśmy 

się obsługi programu do edycji dźwięku. 
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           Samej literatury i publikacji dotyczącej tematyki obozowej w Wojciechowie jest 

niewiele. Prelegentka dr Kobylarz-Buła stwierdziła, że chociaż informacji o obozach pracy na 

Śląsku Opolskim jest niewiele, to jeśli chodzi o obóz w Wojciechowie jest ich dość sporo. 

Sprawozdania i raporty na których dotychczas bazowali historycy  udało się uzupełnić 

o relacje świadków z Gorzowa Śląskiego, Pakoszowa, Kobylej Góry. Do rekonstrukcji 

warunków obozowych cenne były również świadectwa mieszkańców z Wysokiej osadzonych 

w 1945 r. w obozie w Wojciechowie dzięki artykułowi „Przywrócenie pamięci o Tragedii 

Górnośląskiej w Oleskiem" autorstwa Ewy Cichoń z Rocznika Powiatu Oleskiego z roku 

2016. 

Wraz z dziećmi opracowywaliśmy nagrania świadków, odbyliśmy wycieczkę do miejsc 

w Wojciechowie, gdzie niegdyś mieścił się obóz. Ustaliliśmy gdzie były usytuowane baraki 

wcześniejszego obozu jenieckiego Stalagu VIII B (344) Lamsdorf, gdzie znajdowało się 

komando pracy z żołnierzami brytyjskimi (obecnie ul. Starowiejska) oraz  majątku należącym 

niegdyś do Rudolfa Pohla (obecnie ul. Fabryczna). Dzięki uprzejmości i współpracy 

z przewodniczącą DFK  w Wojciechowie p. Anetą Pyką, dotarliśmy do pozostałości po 

barakach. To nie koniec prac nad tematyką obozową - Waldemar Szydło planuje dotrzeć do 

świadków, którzy niegdyś byli tam osadzeni i spisać ich wspomnienia. Dzięki popularyzacji 

tematyki obozu udało się dotrzeć jeszcze do kilku bardzo istotnych informacji, które zostaną 

zbadane i zweryfikowane, a następnie szerzej opublikowane na łamach Rocznika 

Powiatu  Oleskiego nr 11 (2018). Część efektów naszej pracy można znaleźć na szkolnym 

profilu facebookowym, ale to tylko kilka ciekawostek. 

          Opracowany projekt został wysłany na IX edycję ogólnopolskiego konkursu 

historycznego pt. "Póki nie jest za późno" organizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach - Opolu (rozstrzygnięcie w czerwcu). Wraz z przewodniczącą 

DFK w Wojciechowie p. Anetą Pyką oraz lokalną Mniejszością Niemiecką prowadzone są 

działania mające na celu upamiętnienia miejsca pamięci jakim niewątpliwie był obóz 

w Wojciechowie, poprzez stworzenie tablicy pamiątkowej poświęconej represjonowanym 

mieszkańcom Ziemi Oleskiej i nie tylko, przez władzę ludową. 

           Projekt i prace nad nim były dla dzieci cennymi lekcjami historii, które zapamiętają na 

długie lata. Myślę, że nie będzie przesadą jeśli będą mogli określać się mianem odkrywców 

wielkiej historii na małym podwórku, a ich wkład pracy zapisze się dla następnych pokoleń. 

Zatem dzieci ze szkoły w Wojciechowie opowiadają historię dzieci osadzonych w obozie 

w Wojciechowie ponad 70 lat temu, taki paradoks historyczny. 
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- „Z gitarą przez świat" – program autorski nauczyciela muzyki  Waldemara Szydło dla  

dzieci i młodzieży  do nauki gry na gitarze. Muzyka jest nieodłączną częścią życia każdego 

człowieka, towarzyszy nam od zarania dziejów po dziś dzień. Muzyka towarzyszy nam na 

każdym kroku, niemalże w każdym miejscu. Muzyka ważnym czynnikiem wpływającym na 

rozwój każdego człowieka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na 

rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora 

słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. W przedszkolu i szkole 

realizuje się te zadania poprzez słuchanie muzyki, piosenek, grę na instrumentach 

muzycznych i czy innych atrakcyjnych form co pozwala na wyłonienie dzieci ze zdolnościami 

i zainteresowaniami muzycznymi oraz dalszą pracę w kierunku rozwoju tych zdolności. 

Program ten przeznaczony jest dla dzieci, które chcą poznać tajniki gitary i nauczyć się grać 

na tym instrumencie. Treści zawarte w poniższym programie mają ułatwić pracę 

nauczycielowi z dziećmi i młodzieżą. 

 - „Odkrywcy Sekretów Nauki" - Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie 

kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, 

Cel i założenia projektu: Wsparcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez organizację dodatkowych zajęć 

w zakresie kompetencji kluczowych, w tym w miejscach edukacji bezpośredniej; 

wykorzystania innowacyjnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu w zakresie 

nauk przyrodniczych i matematycznych; kompetencji informatycznych oraz indywidualizacji 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Projekty zrealizowane w szkole w ostatnich latach: 

- "Rozwijanie Uczenia się i Nauczania (RUN)" (kontynuacja projektu "Szkoła ucząca się 

z Ocenianiem Kształtującym") - we współpracy z ośrodkiem CEO. Projekt ten będzie 

obejmował całą szkołę, w tym grupę nauczycieli z liderem Katarzyną Sztuką-Rzepką. 

Ocenianie Kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego 

przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić jak uczeń ma się dalej uczyć i jak 

najlepiej go nauczać. 

- „Szkoła ucząca się z Ocenianiem Kształtującym” – projekt realizowany od maja 2013 r. do 

czerwca 2015 r.  Projekt rekomendowany przez MEN i Kuratorium Oświaty w Opolu. Projekt 

realizuje  Ośrodek Rozwoju Edukacji który jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli 

o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła ucząca 
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się z Ocenianiem Kształtującym. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na 

rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze 

kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie 

oświaty. 

- Ewaluacja Wewnętrzna "Procesy edukacyjne" krótkoterminowy projekt trwający od 

października do grudnia 2014 r., prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

mający na celu wzmocnienie przez nauczycieli motywacji do uczenia się uczniów. Uczenie 

się uczniów w klasach IV i V. Zespoły nauczycielskie zbadały następujące obszary: Na ile 

stosowane przez nauczycieli metody motywowania uczniów są skuteczne? Na ile metody 

i narzędzia motywowania uczniów są dostosowane do ich potrzeb? W jaki sposób 

nauczyciele kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za efekty własnego uczenia 

się? Kryteria jakimi kierowano się w badaniach: SKUTECZNOŚĆ stosowanych przez 

nauczycieli metod w motywowaniu uczniów do uczenia się. ADEKWATNOŚĆ stosowanych 

metod do potrzeb uczniów. POWSZECHNOŚĆ działań nauczycieli wspierających motywację 

uczniów. WSPÓŁPRACA - wspólne podejmowanie działań nauczycieli uczących w danym 

oddziale, służące uczniom budowaniu ich motywacji do nauki. 

- „WF z klasą”  pilotażowa edycja programu , która rozpoczęła się 1 września 2013 r. i kończy 

się 31 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zadania szkół realizowane są jednak przez cały rok 

szkolny. Jest to nowoczesne nauczanie wychowania fizycznego oraz  propagowanie 

zdrowego stylu życia. Szkoła zostanie liderem zmian. Jest to ogólnopolska akcja mająca na 

celu zmienić lekcje WF. Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia 

nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji 

i poradników. Umożliwia wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu 

sprawdzonych w wielu programach  blogów, na których szkoły opisują swoje działania 

nauczycielskich.  

- „Aktywna Edukacja"– Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji 

który jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym 

prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. W szkole rozpoczął się w listopadzie 

2013 r. Głównym celem programu jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę 

i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne 
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i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej 

wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.  

- "Fascynujący Świat Nauki i techniki" - Szkoła uczestniczy od 1.03. 2013 r. do 30.04. 2015 

r. Projekt realizowany jest przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Celem 

projektu jest wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach 

podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji ramach 

projektu będą : 

-   przeprowadzone badania diagnozujące  potrzeby uczniów, 

- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów  w  modułach matematyczno-

przyrodniczym i humanistyczno–ekologicznym, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych jako wyjazdy edukacyjne, 

- przekazanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w czasie projektu:  drukarka, 

papier, przybory plastyczne, drobny sprzęt do zajęć ruchowych. 

- Projekt „Dzieci i młodzież z Gminy Olesno wspólnie przeciwko mowie nienawiści”. W roku 

szkolnym 2017/2018 od września do grudnia w PSP  w Wojciechowie wdrażany był Program 

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ 

im. Władysława Stasiaka.   

-„Janko Muzykant" – projekt edukacyjny realizowany od września 2013 do grudnia 

2013 r. Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich. Projekt organizowany jest przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, szkolnym koordynatorem był Waldemar Szydło. Polega 

na zapoznaniu najmłodszych mieszkańców podopolskich miejscowości z przyczynami 

i skutkami wielokulturowości regionu oraz obyczajami jego mieszkańców, na poznawaniu 

symboli narodowych i lokalnych, a także na bezpośrednim spotkaniu z zabytkami Opola.  

Uczestnicy projektu budują lokalny patriotyzm i więź z Opolszczyzną na bazie poznanych 

wiadomości i umiejętności. Mają możliwość konfrontacji wiedzy o dawnych i obecnych 

warunkach życia swojej rodziny, miejscu zamieszkania i jego specyfice, poprzez poznanie 

przeszłości i teraźniejszości. Biorą udział w 3 wycieczkach, lekcjach muzealnych, 

spotkaniach studyjnych, zabawach i warsztatach aktywności twórczej. Realizują zagadnienia 

związane z tematem bazowym podczas dwóch wypraw organizowanych przez twórców 

programu oraz na terenie szkoły, poprzez aktywne włączanie do swoich działań środowiska 

lokalnego (szkoła, rodzina). Projekt kończy się integracyjnym spotkaniem wszystkich jego 

uczestników, podczas którego uczniowie - poprzez konkurs wiedzy, wystawę prac i występy 

estradowe - prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności. 
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- Projekt edukacyjny „List do przyjaciela” (Wojciechów/Mankessim). 

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014 w ramach wdrażania w życie podstawy 

programowej z edukacji globalnej, historii i społeczeństwa, języka angielskiego, plastyki, 

języka polskiego, przyrody. Polega na zapoznaniu uczniów naszej szkoły z sytuacją oraz 

problemami społecznymi ludzi w Afryce, w tym przypadku akurat Ghany. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wojciechowie nawiązała kontakt ze szkołą Global Doors International 

w Mankessim. Uczniowie szkół wymieniają się listami, tworzą prace plastyczne oraz w PSP 

Wojciechów organizowane są zbiórki artykułów szkolnych, które wysyłane są do Ghany. GDI 

w Mankessim to pozarządowa organizacja, która utrzymuje się własnym sumptem. Listy 

pisane są w języku angielskim co pozwala uczniom utrwalać i rozwijać język, który 

niewątpliwie będzie im przydatny w przyszłości, poza tym uczniowie łącząc przyjemne 

z pożytecznym przygotowują się do nowego sprawdzianu szóstoklasisty z języka 

angielskiego. Uczniowie z jednej, jak i drugiej szkoły poznają swoje kraje, tradycje, obyczaje, 

historie. Uczniowie PSP Wojciechów uczą się postaw altruistycznych i prospołecznych, np. 

bezinteresownej pomocy, ofiarności, hojności, dobroczynności i wrażliwości na drugiego 

człowieka. W czasach, gdy globalizacja jest bardzo powszechnym zjawiskiem należy od 

najmłodszych lat wpajać jak bardzo cenny jest lokalny patriotyzm oraz regionalizm, 

szczególnie kiedy wszystka „inność” powoli zaciera się na świecie. Projekt edukacyjny jest 

zgłoszony do Opolskiego Kuratorium Oświaty jako Dobre Praktyki. 

Szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie z zagadnień edukacji globalnej, pt. „Szkoła 

globalna. Wojciechów – Mankessim, gdy odległość to nie problem.”, pomysłodawcami 

i koordynatorami projektu są Joanna Osiak i Waldemar Szydło. 

- „Szkoła z Prawami Dziecka" - w ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji 

poświęconych prawom dziecka. W oparciu o podręcznik opracowany przez UNICEF, dzieci 

i młodzież dowiedzą się czym są prawa dziecka, jak należy rozumieć zapisy Konwencji o 

prawach dziecka, jak przekładają się one na ich codzienne życie.  

Inne mniejsze projekty i programy realizowane w szkole to: 

- kl. I „Lepsza Szkoła” – Szkoła otrzymuje  bezpłatne testy, diagnozy i raporty, 

- kl. I - III „Problem z głowy” – program profilaktyczny, szkoła otrzymuje  materiały 

szkoleniowe, 

- kl. I-V „Szklanka mleka i owoce w szkole” 

- kl. I „Klub bezpiecznego Puchatka” – program edukacyjny szkoła otrzymuje  materiały 

szkoleniowe, 
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- kl. I-VI „Ratujemy i uczymy ratować” – Szkoła otrzymała fantomy do szkolenia dzieci 

z   zakresu pierwszej pomocy, oraz  materiały szkoleniowe, 

- kl. III „Od grosika do złotówki” – program edukacyjny, szkoła otrzymuje  materiały 

szkoleniowe, 

-  kl. I-VI „Szkoła bez przemocy” – program edukacyjny, 

- kl. IV-VI „Lektura szkolna” – projekt edukacyjny z j. polskiego, 

- „Szkoła demokracji" - uczniowie uczyli się na czym polega społeczeństwo obywatelskie i jak 

uczestniczyć w życiu obywatelskim organizując kampanię wyborczą i wybory do Samorządu 

Uczniowskiego.  

- „Cybernauci" - Internet ma swoje jasne i mroczne strony uczniowie, rodzice i nauczyciele 

wspólnie odkrywali ciekawe i pozytywne zastosowanie sieci.  

- „Cyfrowobezpieczni" - czyli jak kreatywnie i bezpiecznie korzystać z sieci. Cykl warsztatów, 

pogadanek dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  

- „Szkolny Klub Sportowy" - od 2018 roku szkoła bierze udział w ministerialnym programie 

Szkolny Klub Sportowy. 

- „Spotkanie z Mikołajem" - cyklicznie od 3 lat w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Wojciechowie dzieci z Wojciechowa, Starego Olesna i Olesna 6 grudnia spotykają się 

ze świętym Mikołajem.  

- W Publicznej Szkole Podstawowej w Wojciechowie bardzo aktywnie działa Rada Rodziców 

oraz Samorząd Uczniowski angażując się w życie szkoły.  

- Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie nagrali dwie płyty z kolędami.  

           

Autor: Małgorzata Wiencierz 
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Patrycja Kozera 

doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego 

asystent szkoły 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WOŁCZYNIE 

 

Publiczne Przedszkole w Wołczynie liczy 7 oddziałów – 6 oddziałów żywieniowych, 

mieszczących się przy ul. Sienkiewicza 1, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach 

6:00–16:00 oraz 1 oddział bezżywieniowy, który mieści się przy ul. Sienkiewicza 5 i jest 

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00. Dla dzieci dojeżdżających 

pełniony jest w tym oddziale dyżur do godziny 13:30. Organem prowadzącym Publiczne 

Przedszkole  w Wołczynie jest Gmina Wołczyn, a organem nadzorującym Opolski Kurator 

Oświaty.  

Przedszkole w Wołczynie jest placówką otwartą na potrzeby dziecka, która promuje 

jego działania twórcze, jednocześnie umożliwiając mu poznanie i uczestniczenie w kulturze 

naszego kraju i regionu. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju  

w trakcie codziennych zajęć, a także zajęć dodatkowych jakimi są: zajęcia umuzykalniające, 

taneczne, gimnastyczno-korekcyjne, język angielski, karate prowadzone przez 

wykwalifikowanych specjalistów. Placówka zapewnia także opiekę logopedyczną dzieciom, 

które jej wymagają. Główne cele placówki to:  

- wychowanie przez sztukę, jako jeden z ważnych celów stymulowania twórczej 

aktywności dziecka,  

- przygotowanie dzieci do edukacji w szkole podstawowej, zapewnienie dziecku 

poczucia bezpieczeństwa oraz umożliwienie dziecku zdobycie wiedzy i umiejętności dzięki 

aktywnym metodom pracy,  

- rozwijanie zainteresowań i postaw twórczych dziecka w bezpośrednim kontakcie 

ze sztuką,  

-stworzenie możliwości indywidualnego rozwoju dziecka w kontekście rozwoju jego 

aktywności twórczej. 

Atutami placówki są nie tylko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz operatywny 

dyrektor, ale również dobra  atmosfera, bardzo dobra współpraca z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym, a przede wszystkim dbałość o wszechstronny rozwój dzieci między innymi poprzez 

zapewnienie im interesujących i różnorodnych zajęć  w każdym dniu pobytu w przedszkolu. 

Różnorodność organizowanych imprez i uroczystości przez poszczególne grupy stwarza 
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możliwość ujawnienia talentów aktorskich małych wychowanków, przełamania bariery 

nieśmiałości i rozwijania współpracy z rodzicami. Dobrym przykładem takiej formy 

działalności przedszkola jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez 

przygotowywanie przedstawień jasełkowych i spotkań opłatkowych, które zachwycają 

zaproszonych gości piękną scenerią szopki, wystrojem holu, a przede wszystkim wspaniałą 

grą małych aktorów.  

Tradycją Przedszkola jest również organizowanie co roku pikniku, którego nazwa 

zawsze wiąże się z tematyką wiodącą rocznego programu rozwoju i jest jego 

podsumowaniem. Dzieci mają wówczas okazję przedstawienia krótkiego programu 

artystycznego, udziału w zabawach przy muzyce, konkursach, a przede wszystkim wspólnej 

zabawy z rodziną.  

Publiczne Przedszkole w Wołczynie jest także placówką otwartą na współpracę                           

z innymi instytucjami - przedszkolami, szkołami oraz ze społecznością lokalną. Chętnie 

włącza się we wszelkiego rodzaju akcje jak na przykład „Sprzątanie świata”, „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”, zbieranie surowców wtórnych (nakrętki plastikowe), a także do wszelkiego 

rodzaju zbiórek na rzecz dzieci. W ramach pozyskiwania środków na rzecz przedszkola 

organizowane są kiermasze i wystawy tematyczne. 

Członkowie Rady Pedagogicznej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje                       

i doskonalą swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia, zarówno 

wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dyrektor placówki również ma świadomość potrzeby 

ustawicznego doskonalenie się nauczycieli i dokłada wszelkich starań, aby im to umożliwić.         

W bieżącym roku szkolnym placówka przystąpiła do projektu „Asystent Szkół i Przedszkoli” 

proponowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,                           

w ramach którego pozyskuje wsparcie szkoleniowe we wskazanych przez nauczycieli 

obszarach, które aktualnie koncentrują się wokół rozwijania umiejętności plastycznych oraz 

kompetencji wykorzystywania technologii komunikacyjno-informacyjnej w przedszkolu. 

W efekcie realizowanego projektu przewiduje się, iż do końca roku szkolnego 2017/2018 

nauczyciele Publicznego Przedszkola w Wołczynie podniosą kompetencje komunikacyjno–

informacyjne poprzez praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń na 

zajęciach z przedszkolakami, a także będą stosować w pracy z dziećmi ciekawe metody 

plastyczne oraz elementy arteterapii podczas zabaw plastycznych z dziećmi w zakresie pracy 

z uczniem trudnym. 

Patrycja Kozera 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 

W WOŁCZYNIE 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza to szkoła 6-klasowa. 

Podobnie jak w Szkole Podstawowej w Wąsicach, brakuje tu w bieżącym roku szkolnym 

oddziału drugiego ze względu na niż demograficzny w gminie. Szkoła potocznie zwana 

„Dwójką” od lat uważana jest za szkołę o profilu bardziej sportowym, gdyż jej znaczące 

osiągnięcia zawsze mieściły się w obszarze sportu oraz języka angielskiego. W ciągu 

ostatnich 5 lat uczniowie tej szkoły zdobyli między innymi tytuły Laureata i Finalisty 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, dwukrotnego Laureata w I i II Powiatowym 

Dyktandzie Języka Angielskiego, a także tytuły zwycięzców, laureatów i finalistów w wielu 

różnych zawodach sportowych na szczeblu miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

W latach 2012-2014 wskutek starań ówczesnej nauczycielki języka angielskiego w szkole 

realizowany był międzynarodowy projekt „Sharing and Comparing Cultures via Media” 

w ramach unijnego programu Comenius. Również w roku szkolnym 2015/16 10 nauczycieli 

wzięło udział w mobilności zagranicznej w ramach realizowanego programu Erasmus+ 

POWER pod hasłem „Kompetentny Europejski Nauczyciel”. Efektem udziału 

w zagranicznym szkoleniu 10 nauczycieli z grona pedagogicznego było podniesienie ich 

kompetencji językowych, kompetencji metodycznych w zakresie pracy metodą CLIL oraz 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach. W roku szkolnym 

2016/17 w szkole realizowana była innowacja pedagogiczna pod tytułem „Content and 

Language Integrated Learning, czyli CLIL na wybranych przedmiotach”. 

Z dniem 01.09. 2017 r. nastąpiła zmiana w zarządzaniu placówką. Dyrektor szkoły 

Witold Lachowicz zakończył swoją 5-letnią kadencję, zaś osobą pełniącą obowiązki dyrektora 

szkoły na czas określony od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. na prośbę Burmistrza 

Wołczyna Jana Leszka Wiącka została pani Barbara Błaszczykiewicz, która jest 

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Nowy dyrektor stawia na 

podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie jej roli wychowawczej oraz poprawę 

kontaktów z rodzicami. Widzi też potrzebę doskonalenia się nauczycieli, dlatego kontynuuje 

rozpoczętą przez Witolda Lachowicza współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia 

Nauczycieli w ramach projektu „Asystent szkół i przedszkoli”. Grono pedagogiczne mając na 

uwadze dużą liczbę konfliktów koleżeńskich oraz bójek w klasach 4-6 wykazuje potrzebę 

doskonalenia umiejętności prowadzenia mediacji w konfliktach uczniów. Wszyscy 
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nauczyciele pragną także poszerzyć swoją wiedzę w obszarze zagrożeń płynących 

z korzystania z internetu w związku z faktem iż szkoła pozyskała w ramach ogólnopolskiego 

projektu tablice interaktywne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach 

z uczniami. W efekcie wzrośnie świadomość nauczycieli, a co za tym idzie rodziców i uczniów 

na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego i niekontrolowanego użytkowania internetu. 

Nauczyciele będą także prowadzić na większą skalę profilaktykę występowania zachowań 

agresywnych wśród uczniów poprzez wykorzystanie poznanych podczas warsztatów metod 

pracy z uczniami w ramach projektu „Asystent szkoły”. To spowoduje wzrost  poziomu 

szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Wołczynie. 

Patrycja Kozera 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W WĄSICACH 

 

Szkoła Podstawowa w Wąsicach położona jest na terenie gminy Wołczyn, 5 km od 

Wołczyna, 47 km od miasta wojewódzkiego – Opola. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy 

wsi, pierwsza szkoła została tu wybudowana w latach 1865-66 przez proboszcza Nerlicha                       

i przetrwała do roku 1873. Edukacja po wojnie rozpoczęła się w szkole z dniem 03 września 

1945 r., a jej pierwszym kierownikiem był Edmund Aszkienazy.3 Warunki pracy nie były 

wówczas łatwe, gdyż brakowało podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz 

nauczycieli. Aszkienazy wraz z żoną prowadził edukację ponad 50 dzieci, wśród których poza 

ludnością miejscową byli repatrianci zza Buga i Sanu. Liczba uczniów wzrastała z roku na 

rok, zwiększała się też liczba nauczycieli, którzy zaczęli się dokształcać. Ponadto, naukę 

prowadzono już nie w jednym, a w trzech budynkach – „(…) w Szkole Czerwonej przy ulicy 

Kuźnickiej, w Przedszkolu oraz w Szkole Białej.”4 W roku szkolnym 1970/71 na szkołę 

zaadaptowany został 2-piętrowy budynek przy ulicy Głównej 16, w którym szkoła mieści się 

dziś. W latach 1959-1992 szkoła w Wąsicach liczyła ponad 100 uczniów.5 Dziś uczęszcza 

do niej 45 uczniów nie tylko z Wąsic, ale również z pobliskich wsi: Brynica, Wierzchy i Szum. 

Są oni zapisani do pięciu oddziałów (klasa I oraz klasy III-VI). Jedyny oddział klasy drugiej 

w gminie Wołczyn ze względu na niż demograficzny utworzony został przy Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie. Do szkoły należy również Oddział 

Przedszkolny, który ma swoją siedzibę w budynku naprzeciw szkoły w budynku Sali Wiejskiej 

w Wąsicach. Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną w szkole, na pełnym etacie zatrudnionych 

jest 12 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi. Ponadto, w szkole pracuje jeszcze 

5 niepełnoetatowych nauczycieli. Dyrektorem placówki od dnia 01.09. 2003 r. jest pani 

mgr Beata Krzyształowicz, która poza sprawowaną funkcją jest także nauczycielką języka 

polskiego oraz historii. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wąsicach pomimo faktu, iż jest to 

mała szkoła wiejska, objęci są opieką pedagoga, logopedy i oligofrenopedagoga. Brakuje tu 

jedynie psychologa. Do dyspozycji uczniów klas I-III jest plac zabaw, który mieści się przy 

budynku, w którym znajdują się grupy przedszkolne. 

Cechami charakterystycznymi, a tym samym mocnymi stronami opisywanej przeze 

mnie placówki już od pierwszych dni jej działalności są:  

                                                           
3 Kronika szkoły z lat 1945-1960, b.p. 
2 Kronika szkoły z lat 1968-1987, s. 1. 
3 Projekty organizacyjne szkoły, księgi ewidencji uczniów, kroniki szkoły z lat 1959-2005. Opracowanie własne w Monografia Szkoły 

Podstawowej w Wąsicach. Opole 2006, Marcinkowska P., s. 35-37. 
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- bardzo dobra współpraca z rodzicami, którzy kiedyś jako prężnie działający Komitet 

Rodzicielski, a dziś jako Rada Rodziców wspierają wszelkie podejmowane przez kadrę 

nauczycielską działania, aktywnie uczestniczą w procesie edukacyjnym swoich pociech oraz 

angażują się w wszelkie prace na rzecz szkoły; 

- aktywnie działający Samorząd Uczniowski, podejmujący się przygotowywania wielu 

różnych imprez okolicznościowych w szkole oraz dla społeczności lokalnej; 

- bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dostrzega potrzebę 

nieustannego dokształcania się (nie tylko w dobie zmian oświatowych) mając na celu 

zwiększania jakości pracy własnej, a tym samym pracy szkoły; 

- otwarcie kadry dydaktycznej na nowości, co przejawia się w stosowaniu w pracy 

przez nauczycieli nowatorskich metod i technik nauczania,  

- bardzo dobra organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej od lat nastawiona na 

rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów w postaci wielu różnych zajęć 

rozwijających, a także zajęć wspierających dla uczniów mających trudności edukacyjne. 

Efekty wysokiej jakości pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wąsicach na 

przestrzeni lat są widoczne między innymi w liczbie podejmowanych dodatkowych inicjatyw                       

w postaci różnych projektów, takich jak między innymi: „Czyste powietrze wokół nas”, „Mój 

pierwszy dzień w szkole", „Bezpieczny Przedszkolak”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” oraz „Trzymaj formę” realizowanych we współpracy z SANEPIDEM. 

Szkoła uczestniczy także programach rządowych, takich jak: „Radosna szkoła”, „Książki 

naszych marzeń”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Aktywna tablica”, 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: „Dobry start” oraz „Fascynujący świat nauki                            

i technologii”. W latach poprzednich szkoła objęta była takim programami unijnymi jak: 

„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego 2013-

2015”, „Szkoły Podstawowe Gminy Wołczyn stawiają na edukację” 2016/2017. Dziś                            

w placówce realizowany jest projekt „ Odkrywcy Sekretów Nauki”. Nauczyciele z kolei zgłosili 

chęć uczestnictwa w proponowanym przez PODN projekcie „Asystent Szkół i Przedszkoli”, 

w ramach którego objęci są rocznym programem wspomaganiem w roku szkolnym 2017/18. 

Podejmowane przez nich działania w ramach tego projektu mają na celu nie tylko 

podniesienie u nich poziomu kompetencji komunikacyjno–informacyjnych oraz stosowanie 

nowatorskich metod w pracy z uczniami, ale przede wszystkim wzrost poziomu satysfakcji 

z wykonywanej pracy dzięki zmianom wprowadzonym w warsztat pracy i regularnym 

stosowaniu technik relaksacyjnych.  
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Dowodem na wysoką jakość pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wąsicach 

jest również liczba laureatów i finalistów różnych olimpiad i konkursów przedmiotowych 

o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, czy ogólnopolskim już od roku 

szkolnego 1973/74.6 Przeglądając sukcesy z ostatnich 5 lat, uczniowie wąsickiej szkoły mogą 

poszczycić się między innymi tytułem Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego (w latach 2012, 2013, 2014), tytułem Finalisty w Wojewódzkim Konkursie 

Historycznym (2014r.) oraz tytułem Laureata w Wojewódzkim  Konkursie Języka 

Niemieckiego (2017r.), a także zwycięstwem i tytułem „Przyjaciela Przyrody 2014” 

w V Wojewódzkiej Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej oraz II miejscem uczennicy 

w 2015r. w VI Wojewódzkiej Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej.  

 W wąsickiej szkole najważniejszą osobą zawsze był uczeń, zaś nauczyciele 

pojmowali swoją pracę nie tylko jako obowiązkowe do zrealizowania pensum, ale raczej 

w kategoriach społecznej służby. Dziś podczas prowadzenia procesu dydaktyczno-

wychowawczego nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wąsicach również koncentrują swoje 

działania wokół potrzeb uczniów, biorąc pod uwagę ich zainteresowania oraz potrzeby 

w planowaniu swojej pracy. Podejmują także działania innowacyjne, które spotykają się  

z pozytywnym odbiorem przez uczniów i rodziców, społeczności lokalnej, a także przez organ 

prowadzący.  

Patrycja Kozera 

 

                                                           
6 Księgi Protokołów z Posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1952-2003. Opracowanie własne. w Losy absolwentów Szkoły 

Podstawowej w Wąsicach. Opole 2004, Marcinkowska P., s. 27-29. 
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Beata Kwiatoń-Czernik 

doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 

asystent szkoły 

 

Składający się ze szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego Zespół Szkół 

w Wołczynie pod dyrekcją pani Ewy Włos jest placówką otwartą na trudne wyzwania 

współczesnej edukacji i chętnie nawiązującą  liczne kontakty z  instytucjami zewnętrznymi. 

Szkoła podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem 

Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Opolską, współdziała też z wieloma innymi 

partnerami, nawet jeżeli nie ma z nimi formalnej umowy (np. z Instytutem Konfucjusza). 

Celem tych działań, podejmowanych w wymiarze gminnym, krajowym i międzynarodowym, 

jest lepsze wychowanie i edukacja młodego pokolenia. Poniższy artykuł odnosi się do 

obszaru, w którym dwie podstawowe rzeczywistości szkolne: wychowanie i edukacja, 

wzajemnie się przenikają i nie sposób ich od siebie oddzielić ani zdecydować, która z nich 

jest ważniejsza.   

Beata Kwiatoń Czernik 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOŁCZYNIE 

 

AFRYKA W WOŁCZYNIE, WOŁCZYN W AFRYCE 

 

Co robić w szkole, która ma wysoko wykwalifikowaną kadrę, której uczniowie mogą 

rozwijać wiele swoich talentów dzięki dobrze wyposażonym pracowniom, bibliotece, 

dodatkowym zindywidualizowanym zajęciom, wycieczkom, zorganizowanej opiece 

psychologiczno-pedagogicznej, zapleczu socjalnemu, hali sportowej, itd.? Co robić w szkole, 

która nie ma okien, do której dzieci przychodzą głodne, w której brakuje kadry, nie ma kółek 

zainteresowań, a zajęcia co kilka tygodni są odwoływane z powodu powracającej rebelii? 

A może by tak połączyć te dwie szkoły? 

Od siedmiu lat w GLZS (obecnie Zespole Szkół) w Wołczynie na dobre zagościła 

Afryka. Młode czarne twarze tu i ówdzie spoglądają z gablot na swoich białych rówieśników 

zapatrzonych w smartfony. Skąd ta interkulturalna relacja? Po pierwsze dlatego, że choć 

szkoła nie jest instytucją wyznaniową, to jednak humanistyczne, ogólnoludzkie wartości 

wywodzące się także z chrześcijaństwa przeniknęły do środowiska pracy i nauki 

w wołczyńskiej placówce. One sprawiły, że uczniowie inspirowani przez dyrektor szkoły, 

katechetów, misjonarzy, wolontariuszy misyjnych – absolwentów gimnazjum, postanowili 

pomagać swoim rówieśnikom z Afryki. A wszystko zaczęło się od spotkania z młodzieżą 
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misjonarza, wcześniejszego wołczyńskiego katechety, brata Artura Ziarka, podczas którego 

opowiadał on o swojej misyjnej pracy w Czadzie. Opowieść o warunkach życia w tym 

państwie była na tyle poruszająca, że skłoniła dyrektor Ewę Włos do zorganizowania pomocy 

dla mieszkańców Afryki i przekazania jej za pośrednictwem misji kapucyńskich. Szybko 

jednak zapadła decyzja, aby pomoc ta była systematyczna, dlatego też postanowiono nadać 

jej ramy formalne i organizacyjne. Tak więc w szkole powstało koło misyjne, liczące na 

początku dwóch uczniów, a jego pierwszym opiekunem został katecheta brat Artur 

Borkowski. Dzisiaj jest dziesięciu stałych członków, głównie licealistów i wielu sympatyków 

włączających się w organizowanie różnych akcji. Jest też oczywiście cała wspólnota szkolna, 

na którą koło oddziałuje. Czy jest to organizacja stricte religijna, kolejna forma obecności 

Kościoła w szkole? I tak, i nie. Na pewno w swojej działalności opieramy się mocno na 

współpracy z Kościołem. Z drugiej strony jednak jest to miejsce, w którym młodym ludziom 

przekazywane są ważne wartości humanistyczne, takie jak altruizm czy wrażliwość na 

problemy drugiego człowieka. Dzięki działalności koła uczniowie stają się bardziej otwarci na 

świat. Doświadczają, że życie nie kończy się na Polsce lub Europie, ale że istnieją ludzie, 

których cywilizacja wygląda zupełnie inaczej. Dowiadują się, kim są, jak żyją, uczą się 

mieszkańcy Czadu, Syrii, RŚA. Są bardziej otwarci na dialog z innością: tą wynikającą 

z koloru skóry, wyznania, statusu społecznego czy sposobu myślenia. Uczą się tolerancji, 

tego, że mimo iż kogoś nie rozumiem, bo jest inny, to jednak powinienem go akceptować. 

Współpracują ze sobą, dzielą pracę w grupie. Nawiązują relacje z instytucjami w ich 

otoczeniu (urzędy, szkoły, sklepy, cukiernie). Stają się znani i cenieni w otoczeniu.  

Koło misyjne spotyka się raz w tygodniu pod opieką katechety i dyrektor szkoły, która 

troszczy się o nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Jest to przede 

wszystkim Fundacja Kapucyni i Misje oraz Referat Misyjny Prowincji Krakowskiej Braci 

Mniejszych Kapucynów. Członkowie koła nie tylko organizują pomoc, ale też zgłębiają 

wiedzę o Afryce w oparciu o książki, biuletyny informacyjne przekazywane szkole przez 

zakonników, pomagają przy organizacji spotkań młodzieży z misjonarzami. Wśród 

odwiedzających szkołę gości była Diana Bonowicz (prezes fundacji), brat Jerzy Steliga 

(długoletni misjonarz i obecny dyrektor referatu misyjnego), wspomniany już brat Artur Ziarek, 

brat Benedykt Pączka posługujący w RŚA, dziennikarz Wojciech Kempa pracujący w Syrii. 

Dzięki ich prelekcjom uczniowie poznawali warunki życia swoich rówieśników w krajach, 

w których brakuje podstawowych rzeczy i co jakiś czas wybuchają rebelie, oraz dowiadywali 

się, jakiej pomocy oczekuje Afryka. Młodzież zaangażowana w pracę koła przeprowadza 

w szkole i poza nią zbiórki pieniędzy, przyborów szkolnych, w szkole na przerwach sprzedaje 
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„herbatkę misyjną”, z której dochód przeznaczany jest na pomoc. W 2014 r. zebrano 

240 zeszytów, 290 ołówków (długopisy w afrykańskim klimacie są bezużyteczne), 

kilkadziesiąt opakowań kredek,  pędzli, farb, instrumenty muzyczne, itp. Ważną akcją  

zainicjowaną przez brata Pączkę jest Pączek dla Afryki. Nasi uczniowie w tłusty czwartek 

sprzedają kilkaset tych słodkości, w 2015 r. uzyskali ok. 900 zł, a w tym roku ok. 1200 zł. 

Większa część tych pieniędzy przekazywana jest na edukację. Aby inni chcieli kupować 

pączki po cenie droższej niż w pobliskim sklepie, pozytywnie odpowiadać na apele uczniów, 

muszą rozumieć ideę i potrzebę niesienia pomocy, dlatego praca koła wymaga 

popularyzowania. Temu celowi służą właśnie spotkania z misjonarzami  oraz wystawy, które 

odbyły się w szkole dzięki przekazaniu przez nich przedmiotów codziennego użytku 

z Czarnego Lądu, instrumentów  muzycznych wytwarzanych przez jego mieszkańców, 

i innych pamiątek misyjnych. Oczywiście, powyższe działania mają nie tylko wymiar 

wychowawczy, ale i czysto edukacyjny. Warto wspomnieć  również o utrzymywaniu 

kontaktów z dwiema absolwentkami szkoły, które jako wolontariuszki fundacji Dom Serca św. 

Jana z Patmos pracowały w Grecji i na Kubie, a swoim doświadczeniem  podzieliły się 

z uczniami. Szkoła organizuje także pomoc dla Syrii przeznaczoną dla chrześcijan na Bliskim 

Wschodzie. Została ona przekazana za pośrednictwem brata dr. Pawła Bieleckiego-Kurysza, 

pracownika UNICEF-u i laureata nagrody Spełnienie przyznanej przez  Uniwersytet 

Chicagowski za organizowanie na terenie Syrii i Jordanii pomocy medycznej oraz programów 

edukacyjnych Nadzieja dla edukacji. Edukacja dla nadziei. Jego także gościliśmy 

w szkolnych murach.  

W niniejszym artykule mocno akcentujemy korzyści wynikające z zorganizowania 

szkolnego wolontariatu, zarówno dla szkoły jako instytucji, jak i dla samych uczniów. Dzięki 

niemu młodzi ludzie uczą się „być bardziej człowiekiem”, nabywają przekonania, że należy 

pomagać, zyskują umiejętności organizacyjne niezbędne do skutecznego niesienia pomocy. 

Jednym z wyzwań, które stoi przed kołem misyjnym, jest ekumenizm. W Wołczynie 

żyją przedstawiciele trzech wyznań chrześcijańskich i z nich wywodzą się nasi uczniowie. 

Mimo iż grupę prowadzi zakonnik katolicki, to widoczne jest też zainteresowanie członków 

innych denominacji. Ostatecznie przecież zależy nam na tym samym: dobru drugiego 

człowieka i duchowym formowaniu młodych. Zamierzamy także nawiązać współpracę 

z innymi kołami misyjnymi działającymi w polskich szkołach, a być może to nasza praktyka 

zainspiruje inne placówki, z którymi będziemy mogli podjąć wspólne działania.  

Br. Daniel Kowalewski OFMCap 

Beata Kwiatoń Czernik 
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Spotkanie z prezes fundacji i bratem misjonarzem 

 

 

 
Członkowie w firmowych koszulkach koła misyjnego na spotkaniu z pracownikami 

fundacji referatu misyjnego 
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Szkolna wystawa  poświęcona misjom 

 

 

 

 

  
Spotkanie uczniów szkoły z misjonarzem Arturem Ziarkiem 
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Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej wyróżnia się dużą otwartością na współpracę ze 

środowiskiem lokalnym i zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, oraz na 

kontakty indywidualne dające dzieciom możliwość poznania ciekawych ludzi, inspirujących 

uczniów swoim życiem, pracą i zainteresowaniami. Czasami są to osoby przyjeżdżające 

z daleka albo odbywające dalekie podróże lub, tak jak stało się w tym roku, z własnego, 

bliskiego otoczenia. Z pewnością wszystkie te relacje rozwijają osobowość młodych ludzi, 

uczą ich otwartości i pokazują, że świat jest pełen różnorodności i każdy może odnaleźć 

w nim swoją życiową drogę.  (BKC) 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WIERZBICY GÓRNEJ 

 

POMYSŁ NA ZAJĘCIA Z ORIENTACJI ZAWODOWEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W WIERZBICY GÓRNEJ 

Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych, wprowadzona 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r., zakłada obowiązkowe 

prowadzenie orientacji zawodowej już od klasy pierwszej. W preambule tego dokumentu, 

w części poświęconej celom kształcenia, czytamy, że szkoła powinna u uczniów rozwijać 

m.in. przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność, motywować do nauki, wspierać 

w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacyjnej, kształtować 

postawę aktywności w życiu społecznym. Biorąc pod uwagę to rozporządzenie, ustawę 

Prawo oświatowe, czwarty priorytet polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny oraz 

dążąc do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków, w Szkole Podstawowej im. Orła 

Białego w Wierzbicy Górnej postanowiliśmy w tym roku zapoczątkować tradycję 

organizowania dnia w całości poświęconego spotkaniom z osobami wykonującymi różne 

zawody. Do tej pory, w ramach organizowanych w bibliotece pod hasłem Kto mi da skrzydła 

spotkań z ciekawymi ludźmi, zapraszaliśmy przede wszystkim autorów literatury dziecięcej, 

podróżników, przedstawicieli świata sztuki. Poprzez te spotkania chcieliśmy głównie wpływać 

na poszerzenie horyzontów intelektualnych dzieci, zwiększać ich wrażliwość estetyczną, 

wzbudzać ciekawość poznawczą i w ten sposób także motywować do nauki. 

Obserwowaliśmy duże zainteresowanie tymi spotkaniami, otwartość uczniów wobec 

przybywających do naszej placówki osób, ale niestety wiązały się one z pewnymi kosztami 

finansowymi. Nowe prawo oświatowe sprawiło, iż od tego roku szkolnego postanowiliśmy 

zmodyfikować zasadę organizowania spotkań z zapraszanymi gośćmi tak, aby służyły one 

również orientacji zawodowej. 

23 listopada w naszej szkole odbyły się zajęcia pod hasłem Może znajdę dla siebie 

coś ciekawego. Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. Organizując to 
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przedsięwzięcie, postanowiliśmy zaprosić osoby z naszego lokalnego środowiska: 

burmistrza gminy, szkolnego bibliotekarza, zegarmistrza, tancerza, dendrologa (dziadek 

jednej z uczennic), fizjoterapeutkę (matka ucznia), położną (matka naszych 

przedszkolaków). Z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie te osoby pozytywnie odpowiedziały 

na nasze zaproszenie, z ochotą wzięły udział w zajęciach z dziećmi, przekonując je, iż praca 

nie musi być tylko trudnym i nieznośnym obowiązkiem, ale może być wręcz przyjemnością 

i pasją.  W spotkaniach uczestniczyli wszyscy wychowankowie, były one zorganizowane tak, 

aby każda klasa mogła spotkać się z każdym z gości. 

Burmistrz Wołczyna zapoznał uczniów z wymaganiami, jakim musi sprostać kandydat 

ubiegający się o funkcję gospodarza gminy, opowiedział o wypełnianych na co dzień 

obowiązkach, zadaniach samorządu oraz o swojej wielkiej sympatii do najmłodszych 

mieszkańców. Zegarmistrz wprowadził młodych słuchaczy w niezwykły świat starych 

zegarów (zresztą przyniósł niektóre z nich szkoły), interesująco opowiadał o różnych 

rodzajach czasomierzy, ich naprawie, budowie, prezentował precyzyjny mechanizm ich 

działania. Od dendrologa dzieci dowiedziały się o życiu drzew, ważnych problemach 

związanych z ochroną przyrody, o pracy leśnika; dzieci poznały rzadkie gatunki drzew 

leśnych, ale nie zabrakło również rozmowy na temat aktualnych wydarzeń, takich jak walka 

z kornikiem w Puszczy Białowieskiej. Położna oprócz udzielenia informacji o swoim 

zawodzie,  przeprowadziła zajęcia z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Fizjoterapeutka 

udzieliła uczniom wskazówek, jak dbać o prawidłową postawę, na co kłaść nacisk i czego 

unikać w trosce o swój kręgosłup. Również praktyczny wymiar miały zajęcia z tancerzem, 

który nie tylko opowiedział uczniom o prowadzonej przez siebie szkole tańca, ale 

i z wszystkimi klasami przećwiczył wybrane układy taneczne, tak więc każdy mógł spróbować 

swoich sił na parkiecie pod fachowym okiem zawodowca. Wydawało się, że najtrudniejsze 

zadanie będzie czekało na nauczyciela bibliotekarza, którego w przeciwieństwie do 

pozostałych prelegentów, znają wszyscy wychowankowie, spotykają go na co dzień 

w szkole, a do tego ma opowiadać o swojej pasji do książek, czyli o czymś, co dla młodych 

przedstawicieli „pokolenia Z” wydaje się mało atrakcyjne. Tymczasem pokazanie pracy 

bibliotekarza od podszewki, połączone z przygotowanymi przez prowadzącą łamigłówkami, 

uznane zostało przez dzieci za bardzo ciekawe i pouczające (do takich wniosków uprawnia 

mnie analiza przeprowadzonej ewaluacji – na jej podstawie dowiedzieliśmy się, jak 

uczestnicy ocenili zajęcia oraz przedstawicieli jakich zawodów chcieliby poznać na kolejnym 

spotkaniu). Podczas lekcji z wychowawcami dokonano podsumowania. Nauczyciele 

rozmawiali z uczniami o tym, w jaki sposób wzbogacili swoją wiedzę i wyobrażenia o pracy 
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zawodowej dorosłych ludzi, i o tym, jak spotkania z zaproszonymi gośćmi zainspirowały ich 

do planowania własnej przyszłości.  

Przeprowadzone zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów, wywołując 

ich spontaniczne reakcje.  Dzieci kierowały liczne pytania do przedstawicieli poszczególnych 

zawodów, w tym m. in. dotyczące przyniesionych przez nich rekwizytów. Natomiast goście 

prezentując swoją pracę, opowiadali także o kwalifikacjach i predyspozycjach 

osobowościowych niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Zapraszając 

przedstawicieli poszczególnych profesji, staraliśmy się o zadbanie o ich różnorodność, aby 

każdy z uczniów mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Chcieliśmy również, aby zajęcia 

miały charakter praktyczny, a nie były tylko zwykłą pogadanką. O to też poprosiliśmy naszych 

gości, którzy w związku z tym przynieśli ze sobą szereg rekwizytów i solidnie przygotowali 

się do spotkań z młodymi słuchaczami.  

Zajęcia trwały sześć godzin lekcyjnych. Zyskanie uwagi i zainteresowania ze strony 

dzieci przez taki czas nie jest łatwym zadaniem dla nauczycieli, więc tym bardziej jestem 

wdzięczny osobom, które przyjęły nasze zaproszenie i z dużą starannością przeprowadziły 

swoje lekcje.  

Sądzę, że przeprowadzone przez nas przedsięwzięcie stanie się organizowaną 

corocznie dobrą praktyką placówki, ponieważ z całą pewnością może przyczynić się do 

rozwoju przedsiębiorczości naszych uczniów, pomoże im w rozpoznawaniu swoich 

predyspozycji, zainteresowań i ułatwi własny rozwój. Oczywiście, zorganizowane przez nas 

zajęcia nie wyczerpują wszystkich zadań realizowanych w ramach orientacji zawodowej.  

Myślę jednak, że wartością dodaną takiej formy pracy w szkole jest również pogłębienie 

relacji międzyludzkich – uczniowie mieli okazję poznać swoich rodziców, dziadków, odbyć 

rozmowy. Uważam, że we współczesnych czasach w świecie braku poszanowania dla 

podstawowych ogólnoludzkich wartości, wszechobecnego pośpiechu polska szkoła powinna 

kłaść szczególny nacisk na budowanie więzi interpersonalnych i w tym celu sięgać po stare, 

jak sam gatunek homo sapiens, metody, czyli po prostu spotkanie z drugim człowiekiem, 

z kimś kto chce poświęcić swój czas, uwagę, podzielić się jakąś cząstką swojego życia. Do 

takiej konkluzji skłania mnie też przeczytany niedawno raport z badań przeprowadzonych 

przez Muzeum Józefa Piłsudskiego dotyczących Generacji Z, a więc pokolenia, z którym 

obecnie pracujemy w szkole. Wynika z niego, że teksty i inne materiały polskich autorów, 

w przeciwieństwie do zachodnich, odznaczają się w większości głębokim niepokojem 

dotyczącym zmian technologicznych, które dotykają współczesnych nastolatków. Osoby te 

są uznawane za cyfrowych tubylców, którzy sieć znają „od zawsze”, a świat bez niej jest dla 
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nich czymś nieznanym. Badający to zjawisko wskazują na zatracenie u młodych kontaktu 

z rzeczywistością nieinternetową, tzw. „prawdziwym życiem”. Konsekwencją tego jest 

zagubienie w realnym świecie, które dotyka osoby młode wtedy, gdy muszą opuścić 

środowisko sieciowe. Potencjał zmiany zawarty w nowych technologiach postrzegany jest 

przez część badaczy jako zagrożenie dla wartości ważnych dla starszych pokoleń, a nawet 

dla dotychczasowych sposobów życia. Mocno promowany samorozwój, indywidualizm 

prowadzi też do nadmiernego egoizmu młodych ludzi. Ale jednocześnie z badań wynika, i to 

jest optymistyczne, że młodzi uważają, że prawdziwy kontakt, najpełniejszy, najciekawszy 

i najważniejszy, to ten odbywany twarzą-w-twarz1. 

Lesław Czernik 

 

 

Przypisy 

 
1. Michał Kocikowski, Magdalena Ochał, Raport. Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim, 

Kolektyw Badawczy, 2017 

 

 
 Zajęcia z położną 
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Spotkanie z tancerzem 

 
Na zajęciach z Burmistrzem Wołczyna 
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Praca bibliotekarza 

 
Tajniki pracy fizjoterapeuty 
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie wśród swoich mocnych 

stron może pochwalić się wysokimi wynikami zewnętrznych sprawdzianów dla 

szóstoklasistów, które odbywały się do 2016 r. Świadczą one o tym, że placówka zapewnia 

swoim uczniom dobry poziom kształcenia i czyni starania, aby zapewnić im wszechstronny 

rozwój. Dowodem takiej pracy grona pedagogicznego, kierowanego przez dyrektor szkoły 

panią Celinę Zając, są nie tylko wyniki sprawdzianu, ale i zorganizowanie w szkole zajęć 

z programowania i robotyki, dziedzin nauki niełatwych, lecz jednocześnie kryjących w sobie 

olbrzymi potencjał. Jeżeli zadaniem szkoły jest pomoc uczniom w rozbudzaniu 

zainteresowań i pasji, to w wołczyńskiej jedynce dzieci mają duże możliwości i szanse, aby 

je realizować.  

Beata Kwiatoń Czernik 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W WOŁCZYNIE 

PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA W SZKOLNYCH MURACH 

Sześć lat temu uczniowie  klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie przystąpili 

do Ogólnopolskiego Programu Mistrzowie Kodowania, w ramach którego realizowane 

były zajęcia rozwijające umiejętności uczniów w zakresie programowania. Zajęcia odbywały 

się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wykorzystując język Scratch, 

uczniowie w ośmioosobowych grupach poprzez zabawę uczyli się podstaw algorytmiki. 

Pierwszymi owocami ich pracy były proste animacje ruchowe, komiksy i gry oparte na wiedzy 

posiadanej przez nich na danym etapie edukacyjnym. W toku dalszych zajęć uczniowie 

poznawali nowe treści z przedmiotów realizowanych w szkole podstawowej oraz 

z przedmiotów gimnazjalnych, takich jak geografia, chemia, biologia czy fizyka. Tworząc 

np. program do rysowania figur geometrycznych, w jednym z modułów musieli poznać 

pojęcie figury foremnej, co jest elementem wiedzy z etapu gimnazjalnego. Również przy 

tworzeniu gier poznawali wiedzę z zakresu fizyki, np. kąty padania i odbicia. 

Zwieńczeniem tych pierwszych kroków w programowaniu było zaproszenie do udziału 

w prestiżowej imprezie, jaką jest Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. 

Jest to wyjątkowe wydarzenie podsumowujące rok pracy  uczestniczek i uczestników 

programów Centrum Edukacji Obywatelskiej z całej Polski. W zabytkowej przestrzeni Arkad 

Kubickiego uczestnicy tej konferencji wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali 

z ekspertami, osobami zaangażowanymi w sprawy publiczne, mogli uczestniczyć 

w  kreatywnych warsztatach  i dobrze się bawić. W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 osób 

z całej Polski, eksperci, goście związani z edukacją i działaniami społecznymi  oraz media. 

Do udziału zaproszono 78 projektów prezentowanych przez zespoły składające się 
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z 4 uczniów. Nasi reprezentanci pokazywali m.in. jak można stworzyć swoją własną grę lub 

zaprogramować konstrukcję z klocków Lego tak, aby dało się nią sterować za pomocą 

komputera. Najmłodsi uczestnicy OPPM (zdecydowana większość szkół zaproszonych do 

udziału w prezentacjach to przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) zrobili 

furorę zarówno wśród ekspertów, jak i widzów odwiedzających stoiska. Bez chwili 

wytchnienia odpowiadali na pytania, demonstrowali swoje umiejętności oraz instruowali 

chętnych do zagrania w ich gry. Chwilami ilość chętnych przy ich stoisku była tak duża, że 

trudno było się do niego dostać. Pod największym wrażeniem umiejętności uczniów byli 

przedstawiciele instytucji edukacyjnych (MEN, OEIiZK), którzy mieli oceniać prace 

projektowe oraz podpowiadać rozwiązania na przyszłość. Jedna z ekspertek – pani 

Małgorzata Rostkowska z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – 

przeprowadziła z uczniami długą i rzeczową rozmowę. Wizytę złożył również pan Jacek 

Strzemieczny – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projektem zainteresowały się także 

media – dla potrzeb filmu dokumentującego OPPM dziennikarze przeprowadzili krótki 

wywiad z uczniami. 

Uczniowie SP nr 1 wzięli także udział w ogólnopolskim podsumowaniu I edycji 

programu „Mistrzowie Kodowania” zorganizowanego kilka lat temu w Warszawie. Festiwal 

Projektów zorganizowano w Centrum Kultury Zamek w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. 

Dwudniowa impreza, prowadzona przez znanych dziennikarzy – Paulinę Chylewską i Rado-

sława Brzóskę – miała na celu prezentację dotychczasowych osiągnięć uczestników 

programu, ale przede wszystkim świetną zabawę. Wśród zaproszonych gości bawiących się 

wśród eksponatów i stanowisk doświadczalnych przygotowanych przez Centrum Nauki 

Kopernik, pojawili się znakomici sportowcy: Otylia Jędrzejczak, Artur Partyka oraz Marek 

Plawgo. Wspólnie z naszymi uczniami programowali Radek Brzóska oraz prezes Zarządu 

Samsung Europe, pan Sang-Hoon Lee. 

Kolejnym osiągnięciem Mistrzów był udział w międzynarodowym konkursie 

SCRATCH International Programming Trial SCRIPT 2014 organizowanym w Rumunii. Na 

konkurs kierowany do 2-4-osobowych zespołów uczniów w wieku 6-15 lat wpłynęło ponad 

100 prac od uczniów z różnych krajów Europy, m.in. Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Włoch 

i Polski. Projekty oceniane były pod względem oryginalności, kreatywności, wykorzystania 

funkcji programu Scratch. W rywalizacji obejmującej różne kategorie wiekowe oraz 5 sekcji 

(pozdrowienia, gry, muzyka i taniec, opowiadania, symulacje) wołczynianie okazali się 

bezkonkurencyjni, wygrywając poszczególne kategorie lub zajmując miejsca na podium. 
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 PIERWSZE MIEJSCE  w kategorii klas VI w sekcji  Simulations zajął projekt 

"Quadrilateral areas" opracowany przez uczniów: Jakuba Artymicza, Kacpra 

Łęczyńskiego i Mateusza Łężnego. 

 DRUGIE MIEJSCE w kategorii klas VI w sekcji  Music and Dance zajął projekt 

"Piano course" opracowany przez uczennice: Victorię Fufi-Dłubak i Katarzynę 

Ryczan. 

 PIERWSZE MIEJSCE  w kategorii klas IV w sekcji  Music and Dance zajął projekt 

"Underwater Disco" opracowany przez uczniów: Aleksandrę Ryszkę, Zofię 

Martyniszyn, Paulinę Łabędzką i Piotra Mazurka.  

 TRZECIE MIEJSCE w kategorii klas IV w sekcji Games zajął projekt "Labirynth" 

opracowany przez uczennice: Lenę Staszewską, Julię Adamską i Jagodę Kiepurę. 

 PIERWSZE MIEJSCE  w kategorii klas V w sekcji Games zajął projekt "Algebra 

parking" opracowany przez uczniów: Leona Kunaszewskiego, Huberta 

Jaszczyszyna i Jakuba Krzyżowskiego. 

Udział w kolejnych edycjach programu zaowocował znacznym wzrostem liczby jego 

uczestników. Przede wszystkim w zajęcia programowania włączyły się nauczycielki edukacji 

wczesnoszkolnej – panie Małgorzata Kiepura i Grażyna Mrozek. Zabawą w programowanie 

objęci zostali uczniowie klas II i III. Natomiast uczniowie klas starszych zaczęli rozwijać swoje 

umiejętności poprzez pracę nad konstruowaniem i programowaniem robotów. 

Robotyka to dziedzina, która potrafi fantastycznie zainspirować uczniów do nauki 

programowania. Fizycznie istniejące (najlepiej budowane samodzielnie) mechanizmy 

sprawiają, że kodowanie staje się dla wielu uczniów bardziej realne. Dużo łatwiej jest 

zrozumieć kod programu, gdy robot wykonuje go w fizycznym świecie tuż obok nas. Ponadto, 

operując w świecie fizycznym, roboty uczą fizyki i mechaniki. Budowanie robotów z klocków 

lub innych elementów kształtuje dodatkowo zaniedbywane ostatnio zdolności manualne 

dzieci. Dobór odpowiednich konstrukcji, czujników czy tematów pozwala także na 

wykorzystanie robotyki do nauki biologii, chemii, a także historii i sztuki. Jest to zatem 

dziedzina bardzo interdyscyplinarna. 

Pierwszy  etap nauczania robotyki uczniowie naszej szkoły rozpoczęli od tworzenia 

i programowania konstrukcji z klocków, wykorzystując do tego zestawy Lego WeDo oraz 

WeDo 2.0. Początkowe zajęcia opierały się na wykorzystaniu gotowych instrukcji, ale w miarę 

postępów uczniowie zaczęli tworzyć i programować własne projekty. Efektem ich pracy 
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i zaangażowania było zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Programowania Klocków 

Lego organizowanym przez RCRE  w Opolu. 

Ogromne zainteresowanie taką formą zajęć zaowocowało przejściem do kolejnego 

etapu projektowania, konstruowania i programowania bardziej zaawansowanych robotów 

z wykorzystaniem zestawów Ultimate Robot Kit 2.0 opartych na kontrolerach Arduino. 

Zestawy te pozwalają na zastosowanie znacznie szerszej gamy sensorów i elementów 

wykonawczych, stawiając dzięki temu przed uczniami znacznie większe wyzwania zarówno 

konstrukcyjne, jak i programistyczne. Uczniowie tworząc takie konstrukcje jak robot-pająk, 

linefollower, robot-barman, robot-manipulator i wiele innych poznają przy okazji podstawowe 

elementy fizyki (elektryczność i magnetyzm, mechanika czy optyka). 

Nie bez znaczenia są również działania dzieci związane z promocją nauki 

programowania w środowisku. Bardzo ważną rolę pełnią tu wizyty w grupach pięciolatków 

z wołczyńskiego przedszkola. Przedszkolaki, które po raz pierwszy miały okazję pracować 

z programowalnymi klockami Lego WeDo w wersjach 1.0 i 2.0, przy niewielkiej pomocy 

szkolnych Mistrzów Kodowania tworzyły zwierzęta z klocków Lego, które później ożywiły 

korzystając z komputerów i tabletów. W czasie tych spotkań powstał zając jeżdżący na 

rowerze i pogwizdujący sobie głosem jednego z pięciolatków, skacząca i rechocząca żaba, 

goryl, który ruszał do przodu, kiedy ktoś się do niego zbliżał, małpka wspinająca się po linie, 

ryczący lew, krokodyl kłapiący paszczą, kiedy wpadało do niej pożywienie oraz podskakujący 

królik. Udało się również stworzyć karuzelę, która kręciła się w zależności od tego, w którą 

stronę skierowana była czarodziejska różdżka. Mnóstwo radości i zabawy związanych z tymi 

spotkaniami pozwala mieć nadzieję, że jego uczestnicy w przyszłości będą chcieli 

kontynuować zabawę w robotykę i jako uczniowie zaczną tworzyć nie tylko coraz bardziej 

zaawansowane konstrukcje z klocków, ale również prawdziwe roboty. 

Alicja i Mirosław Kelniarzowie 
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Ogólnopolski Przegląd Projektów Młodzieżowych – stoisko Szkoły 
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Zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej 
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Zajęcia klas starszych 

 

 

Mistrzowie Kodowania z wizytą w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie 
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Aneta Matląg-Konieczna 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

doradca metodyczny nauczycieli świetlicy 

asystent szkoły 

 

Inspirującym wyzwaniem na polu zawodowym, jak i osobistym okazuje się powierzona 

mi funkcja asystenta Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy im. II Brygady Pancernej, 

Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach, Publicznego 

Przedszkola w Zdziechowicach. Ich przedstawiciele to autorzy niniejszej publikacji, którzy 

zaakcentowali mocne strony swoich placówek. W moim subiektywnym odczuciu integralną 

ich część stanowią: zaangażowanie w proces edukacyjno–wychowawczy dziecka, empatia 

ze strony kadry pedagogicznej, jak i rodziców, opiekunów. Na uwagę zasługuje również 

ogrom działań podejmowanych wraz z podmiotami lokalnymi, które pozytywnie wpływają na 

życie społeczności szkolnej i przedszkolnych.  

W spectrum tych relacji zawsze najistotniejsze jest dobro dziecka oraz jego harmonijny 

rozwój. Jestem przekona, iż całokształt podejmowanych przedsięwzięć oraz konsekwencja 

w realizowaniu określonej wizji ugruntowuje pozycję Szkoły i Przedszkoli jako spełniających 

najwyższe standardy i oczekiwania. Przekłada się  również na  sukces dzieci i młodzieży, 

który jak powiedział John Collier jest ,,sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu”. 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOGACICY Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM 

W BAŻANACH 

Siedziba naszego przedszkola znajduje się w Bogacicy przy ulicy Wolności 4. 

Przedszkole jest otoczone zielenią, znajduje się w spokojnej okolicy.  Za budynkiem znajduje 

się plac zabaw, gdzie dzieci poznają przyrodę i same sadzą oraz pielęgnują roślinki. 

Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowujemy od podstaw smaczne i zdrowe posiłki.  

W naszym przedszkolu zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój 

wszystkim swoim wychowankom. Stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju twórczej 

aktywności poprzez radość tworzenia i poznawania, a wszystkie zajęcia są dostosowane do 

wieku i możliwości dzieci. Wychowujemy dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do 

spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły oraz gotowe by szukać 

nowych, oryginalnych rozwiązań. Dokładamy wszelkich starań, by dzieci czuły się u nas 

dobrze i swobodnie, a poprzez zabawę w gronie rówieśników, pod czujnym okiem 

pedagogów uczyły się samodzielności oraz zasad bycia z innymi. Kadra naszego 

przedszkola to miłe, kreatywne osoby które chcą i potrafią pracować z dziećmi, stale 

podnoszące swoje kwalifikacje. 
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Przedszkole posiada oddział zamiejscowy w Bażanach. 

 

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach należy 

do elitarnej ogólnopolskiej grupy Optymistycznych Przedszkoli. Realizowany program ma na 

celu wychować dzieci tolerancyjne, chętne do pomocy i współpracy oraz życzliwe dla innych 

ludzi. Co roku w naszej placówce organizowane jest Ogólnopolskie Święto Optymizmu. 

 
Uznajemy, iż każde dziecko posiada potencjał twórczy, dlatego też nauczyciele 

poszukują takich form i metod pracy, aby pomóc dziecku go wydobyć i rozwinąć. W pracy 

wykorzystujemy nowatorskie metody: W. Sherborne, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogikę 

zabawy, elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metodę aktywnego słuchania 

muzyki Batii Strauss.  
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Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach plastycznych, 

muzycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych, turniejach. Do ich osiągnięć zaliczamy 

wyróżnienia i nagrody zdobyte w tych imprezach, które można podziwiać w holu przedszkola. 

Nasze przedszkole promuje również aktywność sportową. Organizujemy coroczne 

festyny rodzinne, podczas których zachęcamy całe rodziny do aktywnego spędzania wolnego 

czasu, popularyzujemy ruch na świeżym powietrzu i zachęcamy do zdrowego stylu życia. 

Zabawy i konkurencje sportowe dla dużych i małych dostarczają wiele radości oraz integrują 

społeczność lokalną. Nasi wychowankowie biorą również każdego roku udział w Olimpijce – 

są to wewnątrzprzedszkolne zawody sportowe, dostarczające mnóstwa radości i uczące 

zdrowej rywalizacji.  

                                                                                                              

Wiele instytucji pomaga nam w realizacji zadań dotyczących wszechstronnego rozwoju 

dzieci. Współpracujemy stale z miejscową biblioteką, sołectwem, Stowarzyszeniem Wsi 

Bogacica "Bogatalanta", ośrodkiem zdrowia, policją i strażą miejską. Dzięki nim nasze dzieci 

doświadczają wielu wrażeń i poprzez ciekawe zabawy zdobywają wiedzę. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej pracy z dzieckiem oraz ścisłej współpracy z rodzicami, 

z powierzonych naszej opiece dzieci wyrośnie człowiek zdrowy, otwarty, samodzielny, 

kreatywny, dążący wytrwale do sukcesów, umiejętnie pokonujący trudności oraz dojrzały 

społecznie i emocjonalnie.  

Autor: Regina Suska 
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZDZIECHOWICACH 

Przedszkole Publiczne w Zdziechowicach jest placówką dwuoddziałową, w tym jeden 

oddział w miejscowości Uszyce. Główna siedziba przedszkola mieści się w Zdziechowicach. 

Placówka zlokalizowana jest w centrum miejscowości. Znajduje się w wolno stojącym, dużym 

budynku. Jego atutem jest położenie, ponieważ budynek przedszkola usytuowany jest z dala 

od ulicznego zgiełku, w parku, którego bogata roślinność w postaci wielu gatunków drzew, 

krzewów  tworzy specyficzny klimat. Umiejscowienie naszych oddziałów pozwala nam na 

organizowanie urozmaiconych  spacerów. Możemy wybrać się nad staw, nad rzekę, do lasu 

i odwiedzić gospodarstwa rolne.  
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Oddział w Uszycach mieści się w budynku szkolnym, w którym pomieszczenia 

dostosowane są do potrzeb przedszkola. Dzieci spotykają się ze starszymi kolegami ze 

szkoły, integrują się ze społecznością szkolną poprzez udział w uroczystościach  szkolnych 

oraz wyjścia do szkoły na przedstawienia teatralne i cyrkowe. Sprzyja to łagodnemu przejściu 

z przedszkola do klasy I, ponieważ środowisko szkolne jest im już znane. 

Mimo, że działamy w dwóch miejscowościach, mamy wspólną Radę pedagogiczną, 

Radę rodziców, razem organizujemy niektóre uroczystości oraz wyjazdy i wycieczki 

w ramach integracji międzyoddziałowej. 

Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz skuteczna 

promocja wpływa na bardzo dobrą opinię i wysoką ocenę przedszkola w środowisku 

lokalnym. Dzieci chętnie i aktywnie biorą udział w działaniach podejmowanych przez 

przedszkole na rzecz środowiska. Nasze przedszkolaki biorą udział i prezentują programy 

artystyczne na imprezach i uroczystościach organizowanych przez instytucje, organizacje 

działające w środowisku lokalnym, np.: Dożynki gminne i wiejskie, festyny wiejskie 

organizowane przez Radę Sołecką oraz Grupę Odnowy Wsi, zawody sportowe dla dzieci, 

Spotkanie wielkanocne, Dzień Kobiet. 
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W naszej placówce organizujemy uroczystości i imprezy środowiskowe, na których 

gościmy przedstawicieli współpracujących z nami instytucji.  
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Na niektóre imprezy zapraszamy również dzieci młodsze, które jeszcze nie 

uczęszczają do przedszkola, aby mogły się zintegrować ze społecznością naszego 

przedszkola. 
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Autor: Anna Sikora 
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGACICY 

IM. BOHATERÓW II BRYGADY PANCERNEJ 

Sukces ucznia - sukces Publicznej Szkoły w Bogacicy 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej liczy 

łącznie z klasami gimnazjalnymi 254 uczniów, a pracuje w niej 42 nauczycieli. Nie jesteśmy 

dużą placówką, ale nasze działania potwierdzają, że jesteśmy „wielcy”. Stosowane przez nas 

dobre praktyki wzbogacają cele kształcenia oraz procesy uczenia się i dają dużą satysfakcję 

zarówno nauczycielom jak i uczniom.  

Od wielu lat szkoła promuje zdrowie i aktywność fizyczną. Uczestniczyliśmy  

w projekcie „Zachowaj Równowagę” (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy), w którym za 

podjęte działania otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności 

Fizycznej”. Realizując ten projekt braliśmy udział w Olimpiadzie Dobrej Formy, w której za 

całokształt przeprowadzonej kampanii promującej zdrowy styl życia otrzymaliśmy 

wyróżnienie specjalne. Za akcje przeprowadzone w „Programie Przeciwdziałania Wadom 

Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim” otrzymaliśmy najpierw 

Certyfikat Brązowy, później Certyfikat Srebrny i  Certyfikat Złoty Szkoły – Lidera. Podczas 

realizacji wymienionego projektu i programu organizowaliśmy: Dzień Ćwiczeń 

Śródlekcyjnych, Dzień Prostego Kręgosłupa, Dzień Lekkiego Tornistra, Dzień Prawidłowej 

Postawy Ciała, Dzień Przeciw Otyłości, Dzień Aktywności Rodzinnej, Dzień Przeciw 

Siedzącemu Trybowi Życia, Dzień Wiedzy o Zdrowiu, konkursy plastyczne o tematyce 

zdrowotnej, np. konkurs „Bombki Zdrowia”, wyjazdy na basen i lodowisko, wycieczki 

rowerowe, zajęcia z zakresu profilaktyki wad postawy ciała, spotkania informacyjne i lekcje 

otwarte dla rodziców, przedstawienia o zdrowiu, Festyn Zdrowia, przygotowywanie zdrowych 

posiłków, Zdrowe Piątki, gazetki tematyczne, a wszystko opisywaliśmy na stronie 

internetowej szkoły i w gazetce szkolnej. Większość akcji jest kontynuowana do dziś, a w tym 

roku szkolnym 2017/2018 przystąpiliśmy do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  

O roli jaką odgrywa prawidłowe żywienie wiedzą już najmłodsi uczniowie, ponieważ 

należą do Klubu Wiewiórka, który propaguje zdrowy styl życia, higienę i bezpieczeństwo. 

Uczestniczą również w programie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”. Oprócz tego dzieci 

z edukacji wczesnoszkolnej uczą się udzielać pierwszej pomocy realizując Program 

Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”, a uczniowie klasy I należą do „Klubu 

Bezpiecznego Puchatka” - programu, którego celem jest uczenie dzieci bezpiecznych 
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zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole czy 

w czasie zabawy. 

 Nasza szkoła znana jest z zamiłowania do tenisa stołowego. Co roku organizujemy 

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora PSP w Bogacicy. Od dziewięciu  już 

lat przy tenisowych stołach spotykają się drużyny, które składają się z dziecka i osoby 

dorosłej – muszą być spokrewnieni. Kolejnym turniejem jest Grand Prix Ziemi Kluczborskiej 

w tenisie stołowym. Jest to cykl 4 turniejów, w których uczestniczą osoby dorosłe i młodzież. 

Zawodnicy przyjeżdżają z województwa opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego. 

W tym roku po raz piąty odbędzie się Liga Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Podstawowych, 

w której uczestniczą uczniowie szkół gminy Kluczbork i nie tylko. Turniej Tenisa Stołowego 

to jednodniowe wydarzenie podczas ferii zimowych. I kolejna okazja do rywalizacji to 

Międzyszkolne Zawody w Tenisie Stołowym na szczeblu gminnym i powiatowym. Od wielu 

lat to uczniowie naszej szkoły zdobywają najwyższe miejsca na tych zawodach. 

 Dzieci z Bogacicy wiedzą, że należy pomagać tym, którzy są w potrzebie, dlatego też 

w szkole tak prężnie działa wolontariat. Angażujemy się w różnego rodzaju akcje: „Prezent 

pod choinkę” (uczniowie przygotowują paczki dla najbiedniejszych dzieci za granicą), „Na 

pomoc zwierzętom” (uczniowie zbierają karmę i akcesoria dla zwierząt). Współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”, Stowarzyszeniem „Słońce 

dla zwierząt”, Fundacją „Grey Animals” oraz Fundacją „Mam marzenie”. Aby pozyskać środki 

na pomoc potrzebującym organizujemy m.in. kiermasze słodkości przygotowanych przez 

rodziców, uczniów lub nauczycieli, licytacje przedmiotów podarowanych przez pracowników 

szkoły, sprzedaż kartek świątecznych wykonanych własnoręcznie przez uczniów.  

Nasza szkoła w 2010 roku włączyła się bezpośrednio do Misyjnego Programu 

Edukacyjnego „Dać im nadzieję”. Program ten to przyjęcie do swojego życia biednego 

dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza 

mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie 

emocjonalnie i duchowo. Adopcją na odległość obejmujemy dwoje dzieci z Burkina Faso 

w Afryce. Posiadamy z nimi kontakt listowny. Fundusze zbierane są do puszki Kolędników 

Misyjnych, którzy w okresie Bożego Narodzenia w Święto Młodzianków nawiedzają 

z przesłaniem misyjnym domy w Bażanach, Bukowo i Nowej Bogacicy. Uzbierane ofiary 

wpłacamy na konto Franciszkańskiego Ośrodka Misyjnego, który pokrywa koszty nauki 

w szkole oraz zaspokaja podstawowe potrzeby adoptowanych dzieci takie jak: dożywianie, 

ubranie, książki i przybory szkolne. W tym roku, odpowiadając na apel Caritas Polska 

o pomoc dla Syrii ze względu na trwający już tam 6-letni konflikt wojenny, w którym 
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najbardziej cierpią najmłodsi, przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 500 złotych w ramach 

Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 

W bieżącym roku szkolnym dołączyliśmy do grona członków Klubu Szkół UNICEF. 

Mamy zamiar aktywnie promować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka. 

 W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły nagrali płytę „Cztery pory roku”. Teksty 

piosenek są autorstwa dzieci, natomiast muzykę skomponowała nauczycielka muzyki. Płyta 

powstała w czasie ferii w studiu nagrań Wołczyńskiego Ośrodka Kultury. Znajduje się na niej 

12 piosenek, które cały czas uświetniają nasze szkolne uroczystości.  

 Sercem szkoły jest świetlica, w której uczniowie spędzają dużo czasu i mogą brać 

udział w różnorodnych zajęciach. Bajkowy Klub Czytelniczy dostarcza im przeżyć podczas 

przerw, kiedy to mogą wysłuchać bajek i baśni czytanych przez wychowawców świetlicy.  

W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klas starszych grają na gitarach 

i z młodszymi kolegami i koleżankami śpiewają kolędy. Oprócz tego organizowane są różne 

imprezy, na przykład: Dzień Pluszowego Misia, andrzejkowe wróżby, pasowanie na świetlika. 

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów oraz zajęcia otwarte dla 

nauczycieli innych szkół.   

 W placówce realizujemy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem 

jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. W ramach realizacji zadań  

prowadzone są zajęcia czytelnicze, konkursy literackie, czytelnicze i recytatorskie. 

Przeprowadzona została innowacja pedagogiczna „Moja przygoda z książką”. Przygotowano 

prezentację multimedialną dla rodziców i uczniów „Wpływ czytania na rozwój osobowości 

dzieci”, przeprowadzono wiele lekcji bibliotecznych, zorganizowano wyjazdy do 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Kluczborku na zajęcia warsztatowe, wycieczki 

do kina i Biblioteki Miejskiej w Opolu, współpracowano z Miejską i Gminną Biblioteką 

Publiczną w Kluczborku Filia w Bogacicy, zorganizowano konkursy: plastyczny „Rozczytana 

wyobraźnia”, recytatorski, czytelniczy. Odbyło się nocne czytanie w szkole, zrealizowano 

projekt „Wiosna w poezji polskiej”. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich były 

po hasłem „W krainie baśni i legend”, a w Dzień Dziecka zorganizowaliśmy konkurs „Dorośli 

dzieciom! Nie tylko dzieci czytać potrafią”, w którym rywalizowali ze sobą zaproszeni goście, 

a w jury zasiedli uczniowie. Przeprowadzono akcje: „Czytelnik Roku”, „Najpiękniejszy zeszyt 

lektur” oraz „Wędrująca książka”. Większość konkursów i imprez kontynuujemy, ponieważ 

cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów.   

 Mamy wiele uroczystości, które na stałe weszły do kalendarza imprez szkolnych: 

Dzień Otwarty dla przedszkolaków, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień bez Przemocy, 
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Jasełka, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Edukacji Narodowej (w tym roku 

szkolnym byliśmy gospodarzami obchodów gminnych), Narodowe Święto Niepodległości, 

Dzień Tolerancji, Dzień Życzliwości, Pasowanie uczniów klas pierwszych, Mikołajki, 

Konfrontacje Teatralne, Utalentowani, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Pierwszy 

Dzień Wiosny, Dzień Języka Mniejszości Niemieckiej, Święto Konstytucji 3 Maja, Bogacze. 

Rokrocznie organizujemy na terenie szkoły konkursy: Konkurs Kroszonkarski, Konkurs na 

Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, Szkolny Konkurs Różańcowy, Konkurs Recytatorski 

z okazji Dnia Papieskiego, Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w poezji polskiej” 

(eliminacje do etapu międzyszkolnego), konkurs „Szkolny Mistrz Ortografii”, Szkolny Konkurs 

Kolęd i Pastorałek, konkurs języka angielskiego „Master of Spelling”, konkurs z okazji 

Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, „Mistrz Pięknego Czytania”, Konkurs Pieśni 

Patriotycznej i wiele, wiele innych. Oprócz tego szkoła ma bogatą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych: Klub Odkrywców Języka Niemieckiego, koła przedmiotowe, koło regionalne, 

koło teatralne, koło fotograficzne, chór szkolny, cheerleaderki, koło dziennikarskie (wydajemy 

gazetki: „Globus Szkolny” dla młodszych uczniów – wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą 

Gazetkę Szkolną i Blog Szkolny Województwa Opolskiego oraz „GIMzeta” dla uczniów 

starszych – wielokrotnie 1.miejsce w województwie w tym samym konkursie). Działania 

szkoły rozwijają zainteresowania uczniów i dlatego odnoszą oni liczne sukcesy na szczeblu 

gminy, województwa i kraju. Nie zapominamy również o tych, którym nauka sprawia kłopoty 

i angażujemy ich we wszystkie szkolne przedsięwzięcia oraz prowadzimy zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia specjalistyczne. 

W szkole działa Samorząd Uczniowski i Mały Samorząd Uczniowski. Dzieci mają wpływ na 

życie placówki, są inicjatorami niektórych imprez i uroczystości.   

 Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wsi Bogacica „Bogatalanta”, z Towarzystwem 

Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim Koło Bogacica i Borkowice, 

Sołectwem w Bogacicy, Parafią p.w. Trójcy Świętej w Bogacicy oraz Deutsche Fusballschule 

Bodland (szkółka piłkarska, w której grają uczniowie naszej szkoły, a trenerem jest nauczyciel 

języka niemieckiego – odnoszą liczne sukcesy w Polsce i za granicą). Szkoła współpracuje 

również ze szkołami w Niemczech (Gymnasium Lünen) i Czechach (Základní škola 

a mateřská škola Všechovice). Dzięki wymianie młodzieży uczniowie poznają kulturę tych 

krajów, doskonalą umiejętności językowe, zawiązują przyjaźnie.  

 Kolejność wymienionych przeze mnie działań jest przypadkowa – nie ma akcji 

ważniejszych i mniej ważnych. Wszystkie one wspomagają proces uczenia i wychowania, 
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wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia oraz ułatwiają naszym absolwentom wejście 

w dorosłe życie. 

 

Iwona Domagała 

Światowy Dzień Książki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Iwona Domagała 

 

Koncert „CZTERY PORY ROKU” z okazji nagrania przez uczniów płyty 

 

 

 

 

 

 fot. Iwona Domagała 

 

 

Dzień Dziecka 
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 fot. Iwona Domagała 

Olimpiada Dobrej Formy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Agata Śliwińska-Czempiel 

Liga Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Podstawowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Janusz Poprawa 
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Dzień Pluszowego Misia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Izabela Materniak 

 

Jasełka 

Fot. Izabela Materniak  
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Lidia Mucha 

doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego,  

asystent szkoły  

Nauczyciele na wszystkich szczeblach edukacji powinni kształcić kluczowe 

kompetencje uczniów, czyli najważniejsze  umiejętności, które człowiek powinien rozwijać 

w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. 

Kompetencje to  kombinacja wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Aby je kształcić,  

nauczyciele sięgają po nowe metody i narzędzia, aby pomóc młodym ludziom w coraz 

szybciej  zmieniającej się rzeczywistości. 

Zadaniom starają się sprostać nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Kluczborku. W szkole podejmowane są różne przedsięwzięcia: uczniowie biorą udział 

w projektach, olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych, działają w wolontariatach. 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi, np. z wykorzystaniem 

TIK, dramy i filmu. Swoimi doświadczeniami podzieliło się kilkoro nauczycieli. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 

Szkolenia Erasmus dla nauczycieli 

„School of Future” to projekt zorientowany na funkcjonowanie szkoły w przyszłości. 

Nadrzędnym celem projektu jest wyszkolenie nauczycieli tak, aby uczyli ku przyszłości, 

przygotowali grunt uczniom i sobie wobec przyszłych zmian i potrzeb szkoły. Celami 

szczegółowymi projektu są: wspieranie poprawy jakości pracy szkoły, wzrost kompetencji 

TIKowych nauczycieli, poprawa nauczania i uczenia się języków obcych, promowanie 

integracji środowiska wielokulturowego. Wyznaczone cele wynikają z bieżących potrzeb 

naszej szkoły oraz oczekujących nas wyzwań w najbliższych latach. Rozpoczęliśmy 

wieloletnią współpracę z Ukrainą i Białorusią. Poszukujemy wciąż inspiracji poprzez 

podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie swoich kompetencji.  

Niniejszy projekt przewiduje 9 mobilności, w tym 7 szkoleń, 1 mobilność job shadowing 

i 1 teaching assignment, polegających na obserwowaniu zajęć i aktywnym udziale 

nauczyciela w lekcji. Nauczyciele języków obcych stanowią najliczniejszą grupę uczestników, 

poza tym w projekcie bierze udział wicedyrektor, nauczyciel geografii. Szkolenia odbędą się 

w krajach, takich jak: Irlandia, Malta, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Niemcy, 

Włochy, natomiast obserwacja zajęć i prowadzenie lekcji w zaprzyjaźnionych szkołach 

w Hiszpanii i Portugalii. Kursy językowe zapewnią uczestnikom projektu intensywną naukę 

języka obcego, gruntowne odświeżenie warsztatu metodycznego, wzbogacą wiedzę 
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o krajach danego obszaru językowego. Uświadomią cele i metody nauczania treści 

kulturowych oraz wykorzystanie tej wiedzy w procesie włączania ludności migracyjnej. 

Szkolenia doskonalące kompetencje cyfrowe dają możliwość zapoznania się z aplikacjami 

Online, które pozwolą nauczycielom tworzyć własne pomoce dydaktyczne. Udział w teaching 

assignment będzie skoncentrowany na problemie dysleksji, mobilność job shadowing 

umożliwi korzystanie z dobrych praktyk, jeśli chodzi o nauczanie w środowisku 

wielokulturowym. Podniesienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauczania w środowisku 

wielu kultur, nawiązywania dialogu międzykulturowego przełoży się bezpośrednio na formę 

pracy z naszymi uczniami przybywającymi z zagranicy. Mamy nadzieję, że to działanie 

będzie mieć wymiar globalny, bowiem Europa potrzebuje społeczeństw zintegrowanych 

i włączających. Wizyty job shadowing i teaching assignment będą odbywać się na zasadzie 

wymiany nauczycieli, co będzie sprzyjać wzmocnieniu więzi społeczno-kulturowej pomiędzy 

uczestnikami projektu i nawiązaniu współpracy międzynarodowej w przyszłości. Wierzymy, 

że mobilni nauczyciele potrafią zmienić naszą szkołę poprzez wprowadzanie nowych 

rozwiązań i pozytywne oddziaływanie na pozostałych pracowników.  

 

                                                                                                                 Opracowała Krystyna Błażewska 
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Projekt z języka angielskiego 

Od września 2017 realizowany jest w naszej szkole projekt FACE: IT (Fun and 

curriculum oriented exercises for Information Technology - przyjemne ćwiczenia bazujące 

na podstawach programowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej) obejmujący 

szkoły z Niemiec, Hiszpanii i Grecji w ramach programu Erasmus+.  Celem projektu jest 

stworzenie aplikacji na telefon, która będzie zawierała quizzy edukacyjne w oparciu 

o podstawy programowe poszczególnych szkół partnerskich, takich przedmiotów jak: 

historia, matematyka, WOS, język angielski czy geografia. Pytania będą tworzone przez 

uczniów w języku ojczystym i angielskim. Oprócz rozwijania umiejętności komputerowych 

międzynarodowy charakter projektu pozwoli uczniom rozwijać kompetencje społeczne oraz 

organizacyjne, nauczy tolerancji oraz pomoże im rozwijać różne zdolności.  

W grudniu miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach tego projektu. W trakcie wizyty 

uczniowie zwiększyli nie tylko swoje umiejętności porozumiewania  się w języku angielskim, 

ale również swoje kompetencje komputerowe, pracując nad pierwszym etapem tworzenia 

aplikacji dla quizów edukacyjnych. Nasi goście oraz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 

w wykładzie na temat bezpieczeństwa korzystania z internetu, warsztatach folkowych oraz 

matematycznych. Co więcej, mieli okazję zwiedzić Wrocław oraz uczestniczyć w prawdziwej 

lekcji historii, odwiedzając Auschwitz-Birkenau, były niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny. 

Międzynarodowe projekty współpracy szkół w ramach programu Erasmus+ dają 

możliwość zarówno uczniom jak i nauczycielom rozwijania różnych umiejętności oraz 

kompetencji. Przede wszystkim jest to umiejętność posługiwania się językiem obcym. Z racji 

tego, że bardzo często uczniowie przebywają u rodzin, mają kontakt z naturalnym językiem. 

Muszą przełamać wiele barier, żeby zacząć mówić. Ale to im też pokazuje, jak ta komunikacja 

jest ważna. Bardzo często przekonują się, że mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, 

przez co podnoszą swoją ocenę i nabierają motywacji do uczenia się języków. Widzą, 

że nauka się opłaca, a znajomość języka jest niezbędna, żeby zawierać znajomości oraz 

poruszać się po świecie. 

                                                                                               Opracowała Agata Murzyńska 

 

Rozwijanie  kompetencji na lekcjach matematyki 

Matematyka należy do najważniejszych przedmiotów nauczanych w szkole. Jest ona 

obecna na wszystkich etapach edukacyjnych i jej znajomość jest sprawdzana na egzaminach 

zewnętrznych. Od zdawania matury z matematyki nie można się uchylić, a jej wynik brany 
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jest pod uwagę nie tylko przy naborze na studia techniczne, ale również na medycynę, czy 

prawo. Stąd też na nauczycielach matematyki spoczywa duża odpowiedzialność. Należy tak 

pokierować procesem nauczania, aby uczniowie mieli szansę odnieść sukces. Rzecz jasna 

dla każdego jego miarą może być coś innego.  

Jak uczyć matematyki? Na to pytanie nie ma gotowej odpowiedzi. Nie istnieje recepta, 

którą wystarczy zastosować i sukces będzie gwarantowany. Niektórzy są zdania, 

że wprowadzenie nowych technologii może stać się przełomem. Tymczasem, póki co nie ma 

wiarygodnych badań, które potwierdzałyby, że wykorzystanie komputerów, internetu itp. 

przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania matematyki. Wielu nauczycieli 

z renomowanych szkół wykorzystuje w swojej pracy jedynie kredę i tablicę, osiągając przy 

tym bardzo wymierne sukcesy. Jedno jest pewne -  już od czasów Euklidesa wiadomo, że 

„w matematyce nie ma drogi specjalnej dla królów”. Innymi słowy – nie ma drogi na skróty, 

która pozwoli osiągnąć sukces. W ciągu niemal 30 lat pracy w charakterze nauczyciela 

matematyki przekonałem się o tym wielokrotnie. Aby osiągnąć (nie tylko matematyczny) 

sukces, nie wystarczą talent i uzdolnienia. Potrzebna jest praca, zazwyczaj ciężka 

i koniecznie samodzielna. Brzmi to trochę staroświecko, a może nawet i kontrowersyjnie, ale 

takie są fakty. Nie da się nauczyć matematyki jedynie poprzez oglądanie, czytanie 

i analizowanie przykładowych rozwiązań. To jest oczywiście potrzebne, ale w pewnym 

momencie trzeba zacząć samemu rozwiązywać zadania. Stąd też daremne są wysiłki 

nauczyciela, który podczas lekcji stara się sam wszystko wytłumaczyć i nie daje swoim 

uczniom czasu na samodzielne rozwiązywanie zadań. Sprawa jest bardzo indywidualna – 

niektórym do opanowania danej umiejętności wystarczy rozwiązanie 2-3 przykładów, inni 

potrzebują ich dwa razy więcej. Zwracam uwagę uczniom, że rozwiązanie konkretnego 

przykładu nie jest celem samym w sobie. Stąd też zazwyczaj nie ma specjalnego znaczenia, 

czy rozwiązany zostanie podpunkt B, czy C. Najważniejsze, by został on rozwiązany 

samodzielnie. W podręcznikach można znaleźć zadania o różnym stopniu trudności. Z moich 

doświadczeń wynika, że uczniowie potrafią stawiać sobie wyzwania i po opanowaniu 

podstawowych umiejętności próbują zmierzyć się z problemami trudniejszymi.  

Samodzielna praca jest niezbędna. Całą sztuką nauczyciela jest spowodowanie, 

by uczniowie możliwie wcześnie to zrozumieli i zechcieli tak postępować. Jak ich przekonać 

do podjęcia trudu? Zgadzam się z opiniami, że decydującym czynnikiem jest wewnętrzna 

motywacja. Stanowi ona czynnik napędowy, dzięki któremu można podejmować wyzwania. 

Do tego dochodzi jeszcze dyscyplina. To słowo może budzić niekoniecznie pozytywne 

skojarzenia, dlatego też potrzebne jest pewne doprecyzowanie. Dyscyplina rozumiana nie 
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jako złamanie woli ucznia i wymuszanie ślepego posłuszeństwa, ale jako umiejętność 

rozkazywania samemu sobie i zdolność do samokontroli. Można powiedzieć, że tak pojęta 

dyscyplina jest drogą do osiągnięcia poczucia odpowiedzialności.  W mojej pracy często 

odwołuję się do wewnętrznej wolności ucznia, przypominając, że on sam może sobie pomóc 

w uzyskaniu dobrej oceny i satysfakcjonującego wyniku na maturze. Odwoływanie się do niej 

i do odpowiedzialności ucznia za własną przyszłość obarczone jest jednak pewnym 

ryzykiem. Uczeń może nie zechcieć podjąć współpracy. Takie przypadki, niestety, nie należą 

do rzadkości. Niemniej jednak nie należy się tym zniechęcać. Potrzeba cierpliwości 

i konsekwencji. Nasze wysiłki powinny być ukierunkowane na to, by nasi uczniowie „chcieli 

chcieć”.  

                                                                                            Opracował Piotr Pawlikowski 

 

Kształcenie ostaw społecznych na lekcjach wychowawczych 

Jednym z ważniejszych zadań wychowawcy jest kształcenie postaw społecznych 

młodych ludzi  i ich systemu wartości. Dlatego należy dbać, aby lekcje wychowawcze były 

dla uczniów interesujące, a tematy przemyślane i zróżnicowane. 

Podczas lekcji wykorzystuję różne metody pracy i narzędzia, w tym elementy dramy, 

film, TIK, formy plastyczne. Najczęściej początek lekcji wychowawczej to ćwiczenia 

językowe. Uczniowie konstruują krzyżówkę z hasłem związanym z danym tematem albo 

szukają synonimów, związków frazeologicznych, oczywiście powiązanych tematycznie, 

np. z wyrazem Ojczyzna podczas realizacji tematu o współczesnym patriotyzmie. Ciekawe 

i chętnie wykonywane przez uczniów są ćwiczenia dykcji. Przygotowuję trzy – cztery zwroty 

czy wyrażania, które sprawiają kłopot, np. strzał na bramkę, i uczniowie powtarzają je głośno 

przez minutę (wszyscy równocześnie). Dobrze się przy tym bawią, stają się aktywni, chętni 

do pracy, a kształci się przy tym kompetencję dobrego porozumiewania się w języku 

ojczystym. Nie tylko na języku polskim należy nad tą kompetencją pracować, powinien to być 

obowiązek każdego nauczyciela. Na lekcjach wychowawczych można jako formę pracy 

wprowadzić list, list otwarty, petycję itp. Nie trzeba prac korygować, ponieważ są formą 

ekspresji, a przy tym uczą argumentacji, wyrażania swoich myśli. Ważne tylko, aby nie 

zawierały treści obraźliwych i wulgaryzmów. 

W pracy wychowawcy z pewnością pomaga film, który może być punktem wyjścia do 

rozważań i kolejnych ćwiczeń. Niezbędne jest, aby film został przez nauczyciela omówiony, 

„przegadany” z uczniami, aby nie oglądać go tylko dla zabicia czasu. Przy tym nauczyciel 

powinien zadbać, aby korzystać z legalnych źródeł, co warto też uświadomić uczniom – 
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poświęcić czas na omówienie zagadnienia legalnego oprogramowania, stron, z których 

można bezpłatnie korzystać. Dobrym rozwiązaniem na lekcje wychowawcze jest korzystanie 

z filmów 20-minutowych, które jeszcze podczas lekcji można omówić. Takie propozycje 

znajdują się na stronach: www.edukacjafilmowa.pl i www.ninateka.pl  

Dzieci i młodzież chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem elementów dramy. 

Nauczyciel powinien zgłębić temat i wiedzieć, czego nie może robić, aby nie skrzywdzić 

dziecka. Przede wszystkim uczniowie zawsze wcielają się w rolę wymyślonych postaci, nigdy 

nie odgrywają siebie. Dobre efekty daje zastosowanie kart ról, które mogą być wykorzystane 

przy realizacji różnych tematów, np. o problemach współczesnej młodzieży, o wizji dobrej 

szkoły, o wykluczeniu społecznym. Moi uczniowie lubią formę „płaszcz eksperta”. Polega ona 

na tym, że kiedy rozwiązujemy problem, zostają podzieleni na grupy i jako np. lekarze, 

nauczyciele, prawnicy…i inne grupy społeczne ze swojej perspektywy rozpatrują sprawę, 

szukają argumentów, aby rozwiązać problem, po czym dyskutują (z zachowaniem zasad) 

i formułują wnioski. Czasem piszą list do zainteresowanej osoby, czasem do urzędu, który 

może pomóc, kiedy indziej piszą wiersz, tekst piosenki do znanej melodii.  Ważne, aby 

zawsze wszystkie sytuacje kończyły się dobrze, żeby uczniowie nie wyszli z zajęć 

z problemem. 

Uważam za bardzo potrzebne lekcje o ważnych Polakach, dlatego raz w miesiącu 

można zrealizować temat: „Z mojego kraju pochodzi…” . Jest to okazja do pokazania 

uczniom na przykład sławnych muzyków, kompozytorów, malarzy, uczonych. Czasem 

nauczyciel może przygotować lekcję sam, ale dobrze zapytać uczniów, ponieważ niektórzy 

mają wiedzę na dany temat, albo poprosić rodzica, kogoś biegłego w tej dziedzinie, aby 

omówił temat.  

Lekcje wychowawcze nie muszą być nudne. Można znaleźć mnóstwo propozycji 

przeprowadzenia ich w taki sposób, że uczniowie będą zainteresowani, czynnie wezmą 

udział w zajęciach, a przy tym rozwiną różne kompetencje. Dla nauczyciela to również 

szansa, aby wpłynąć na system wartości wychowanków, aby kształcić go zgodnie 

z wymaganiami ujętymi w podstawie programowej. 

                                                                                                      Opracowała Lidia Mucha 

  

http://www.edukacjafilmowa.pl/
http://www.ninateka.pl/
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Kompetencje kształcą nie tylko nauczyciele w szkołach, ale pracują nad nimi 

nauczyciele w przedszkolach. Swoimi doświadczeniami podzieliły się panie z Publicznego 

Przedszkola nr 7 w Kluczborku. 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 7 Z GRUPĄ WCZESNOPRZEDSZKOLNĄ 

Z OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W KLUCZBORKU 

„Smak Zdrowia” 

Tematyka zdrowia została bardzo mocno zakorzeniona w działalności naszego 

przedszkola. Od wielu lat priorytetem naszych działań jest troska o zdrowie dzieci, ich 

prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny. Dzieci, rodzice oraz wychowawcy od lat 

uczestniczą w przedsięwzięciach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, 

a wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych „Agrochatka”  i „Ekostyl” w Biadaczu-

Kamienisko czy do Wyłuszczarni Nasion w Lasowicach,  na stałe wpisane są w całoroczny 

kalendarz przedszkolny. Rodzice naszych dzieci bardzo cenią sobie proponowane programy, 

przedsięwzięcia edukacyjne czy projekty, w realizacji których też aktywnie uczestniczą, toteż 

przedszkole Nr 7 z czasem uzyskało przydomek „Zielonego Przedszkola”. 

Nasze przedszkole, promując zdrowy styl życia, nawiązuje również do zdrowego  

sposobu odżywiania się. Realizowaliśmy czteroletni Projekt edukacyjny „Kuchcikowo” 

od września 2010 r. do czerwca 2014 r., podczas, którego dzieci wspólnie z rodzicami 

realizowały swoje kulinarne pomysły. 

W ciągu czterech lat nauczyciele oraz uczestniczący w zajęciach rodzice uczyli dzieci 

etykiety kulinarnej i zachowania bezpieczeństwa w kuchni. Rodzice zauważyli, że dzieci 

coraz chętniej sięgają po warzywa i owoce wcześniej uważane za „nielubiane”, pomagają 

w domu w przygotowywaniu różnych potraw, próbują nowych smaków, nie boją posługiwać 

się nożem, mikserem, tarką, z pomocą chętnie też obsługują sokowirówkę. Ponadto  poprzez 

zabawę i wspólne działanie przedszkolaki posiadły dużą wiedzę z zakresu ekologii 

i zdrowego odżywiania. 

Z ciekawszych zajęć które zrealizowano w latach 2010-2014 w poszczególnych 

grupach wiekowych można wymienić: 

♦ "Przyjęcie dla misia" – robienie soków z owoców oraz koktajli mleczno-owocowych, 

♦ "Słodka niespodzianka dla Babci i Dziadka" – wykonanie sernika na zimno 

z  brzoskwiniami i owocowej herbatki słodzonej miodem, 

♦ "Wiosenne kanapeczki i jajeczek pełne miseczki" – tworzenie kanapek według 
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       własnych pomysłów oraz zajączków z jajek, 

♦ " Placki palce lizać" – przygotowanie i pieczenie placków z cukinii, 

♦ "Owocowe szaszłyki" – wykonanie surówki, szaszłyków z owoców sezonowych 

z czekoladą 

♦ "Dla mamusi coś zdrowego i pysznego" – przygotowanie sałatki z makaronu                          

i  warzyw oraz dipu z oliwy i ziół 

♦ "Zupa zdrowa, dań królowa" – gotowanie zupy z dyni, przygotowanie grzanek do 

zupy z ciemnego chleba 

Zajęcia w Kuchcikowie zbliżyły dzieci i rodziców do przedszkola, podczas zajęć 

przedszkolaki nabywały umiejętności organizacji i planowania swoich działań, 

a przygotowując wspólnie posiłki, uczyły się współdziałania oraz spędzania ze sobą miło 

i „smacznie” czasu w przedszkolu. 

Rodzice byli bardzo zainteresowani ciekawą formą zajęć, dlatego ich frekwencja na 

każdym spotkaniu była bardzo wysoka. 

Podsumowaniem realizacji projektu był wspólny wyjazd rodziców i dzieci do 

gospodarstwa agroturystycznego w Biadaczu- Kamienisko państwa Ślicznych. 

Jako placówka promująca zdrowie przez cały czas staramy się promować zasady 

prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Dlatego też nasze przedszkole uczestniczyło 

w realizacji Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pod tytułem: 

„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację 

społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. 

Celem programu było: kształtowanie postawy aktywnego i świadomego dbania 

o zdrowie, poznanie pojęcia „zdrowie” i kształtowanie wiedzy, co jest dla dziecka korzystne, 

a co mu szkodzi, poznawanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania się, nabywanie 

przyzwyczajeń i nawyków sprzyjających zdrowiu. Oto przykłady niektórych działań: 

 Edukacja dzieci i rodziców nt. roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju – 

wystawa prac, gazetki i artykuły redagowane na tablicy ogłoszeń 

 Współpraca z Biblioteką Publiczną w Kluczborku - konkurs plastyczny „Sportowe 

wyczyny całej rodziny” 

 ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA- „Tor przeszkód w Stumilowym Lesie”- spotkanie 

integracyjne dzieci z grup przedszkolnych i wczesnoprzedszkolnych (zachęcanie 

dzieci do codziennej aktywności fizycznej) 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         140 
 

  DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO- zabawy ruchowe dla dzieci przy muzyce, zestaw 

ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem sprzętu sportowego (zachęcanie do 

zdrowej rywalizacji sportowej, nagradzanie wysiłku i osiągnięć dzieci), 

 Zawieszenie w holu przedszkola plakatów promujących Program „Szkoła 

i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. Rozdanie rodzicom 

książeczek do wspólnego uzupełniania z dziećmi „Bądź aktywny i zdrowo się 

odżywiaj” 

 FESTYN RODZINNY pod hasłem „Mamo, Tato – bawmy się” 

 Zajęcie w Bibliotece Dziecięcej pod hasłem „ABC zdrowego odżywiania” 

  Udział dzieci w ANDRZEJKOWYM BALU OWOCOWO-WARZYWNYM 

 Zorganizowanie w przedszkolu konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pod 

hasłem „JEM ZDROWO I KOLOROWO” 

 VII QUIZ EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY „ZIELONA DŁOŃ” pod hasłem „Żyjemy 

zdrowo, więc jest nam wesoło”. Wzięły w nim udział czteroosobowe zespoły 

sześciolatków z przedszkoli naszej gminy. 

Za prowadzenie i rozwijanie działań promujących zdrowy styl życia - prawidłowe 

żywienie i aktywność fizyczną nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA 

PRZYJAZNEGO ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. Jesteśmy dumni, że nasze 

działania zostały tak wysoko ocenione. Dziękujemy całej społeczności przedszkola za 

zaangażowanie i podejmowanie prozdrowotnych inicjatyw. 

Wiek przedszkolny jest najbardziej naturalnym i właściwym do kształtowania nawyków 

higienicznych. 

Przykładem dobrej praktyki w tym kierunku było uczestnictwo naszych 

przedszkolaków w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. W projekcie uczestniczyły dzieci 

w wieku 3-6 lat z pięciu grup przedszkolnych. Realizowany program miał na celu poprzez 

działania edukacyjne uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku, aby w konsekwencji 

zmniejszyć wysoką i ciągle rosnącą próchnicę uzębienia mlecznego. Realizacja  projektu 

„Dzieciństwo bez próchnicy” miała charakter spotkań integracyjnych pomiędzy grupami 

przedszkolnymi. W kolejnych miesiącach w blokach tematycznych: 

 „PAMIĘTAJ O MYCIU ZĄBKÓW!” 

Cykl zajęć przeprowadzonych w tym bloku miał na celu: poprawę zdrowia jamy ustnej 

dzieci w wieku 3-6 lat, wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie 

prawidłowego dbania o zęby. 
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„CO NALEŻY JEŚĆ, ABY ZDROWE ZĄBKI MIEĆ” 

Cykl zajęć przeprowadzonych w tym bloku miał na celu uświadomienie dzieciom, jak 

niszczący wpływ na zęby ma zbyt częste jedzenie słodyczy. Dzieci przygotowywały zdrowe 

przekąski, sałatki warzywne, koktajle owocowe, soki z warzyw, szukały przepisów na zdrowe 

słodycze. Dzieci zaprojektowały i wykonały wspólnie w swoich grupach plakat na temat „Co 

to są witaminy?”, które zaprezentowały na tablicy przy swoich salach przedszkolnych. 

 „UŚMIECH PIĘKNY MAM, BO O ZĄBKI DBAM” 

Cykl zajęć przeprowadzonych w tym bloku miał na celu pokazanie dzieciom modelu 

jamy ustnej, opanowanie umiejętności samodzielnego mycia zębów z przestrzeganiem 

poszczególnych etapów wykonywania tej czynności, zapoznanie z różnymi rodzajami 

szczoteczek dla dzieci i dorosłych, pokazanie, jak utrzymać je w czystości. Pogadanki na 

temat: skąd się bierze próchnica i wykonanie doświadczenia: Jak rozmnażają się bakterie 

w jamie ustnej? 

 „KLUB PIĘKNEGO UŚMIECHU” 

Cykl zajęć przeprowadzonych w tym bloku miał na celu zapoznanie dzieci z ważnym 

składnikiem pasty, jakim jest fluor, uświadomienie wpływu produktów mlecznych na zdrowie: 

przygotowywanie kanapeczek z past twarogowych, owocowych szaszłyków. Sprzyjająca 

wiosenna pogoda pozwalała na zorganizowanie wycieczek do sklepu warzywnego, na 

ogródki działkowe i na stragan warzywny. 

Podsumowaniem realizacji projektu było zorganizowanie konkursu plastycznego między 

grupami pod hasłem „Klub pięknego uśmiechu”. 

Realizując projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” w ciągu całego roku szkolnego, dzieci 

z każdej grupy wiekowej poznawały wiersze i piosenki o tematyce zdrowotnej, oglądały filmy 

edukacyjne o właściwej higienie jamy ustnej („W Pastusiowej Krainie”).                                                                   

Przedszkolaki wspólnie ze swoimi wychowawczyniami zakładały w salach na parapetach 

„Ziołowy ogródek”. Wyhodowane zioła wspaniale wzbogaciły smak wiosennych sałatek.                                                    

Cieszymy się, że dobra praktyka w zakresie dbania o higienę jamy ustnej stała się 

codziennym nawykiem dzieci z każdej grupy wiekowej. Nasza praca przyniosła już 

pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków prozdrowotnych. 

Chcemy sprawić, by dzieci i rodzice nadal czuli się współtwórcami i uczestnikami nowo 

realizowanych działań promujących zdrowy styl życia. Wcześniejsze działania z zakresu 

promocji zdrowia skłoniły wychowawców do opracowania innowacji pedagogicznej „Mali 

twórcy zdrowej kuchni”, która realizowana jest w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 

w grupie dzieci 3 letnich.  Celem innowacji będzie zapoznanie dzieci ze sposobami zdrowego 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         142 
 

odżywiania poprzez przygotowanie prostych posiłków z warzyw i owoców i innych produktów 

bogatych w witaminy, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, zapoznanie 

dzieci z piramidą żywienia, zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego 

odżywiania. Podczas zajęć dzieci będą samodzielnie przygotowywały zdrowe posiłki, które 

będą dla nich także wspaniałą zabawą. Od września 2017 roku rozpoczęliśmy realizację 

2-letniego programu edukacji zdrowotnej w naszym przedszkolu pt. „Zdrowie to skarb”. 

Działając na rzecz kontynuacji promowania zdrowia w naszej placówce, będziemy ubiegać 

się o pozyskanie zaszczytnego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. 

Wspólne starania dzieci, rodziców, personelu przedszkola oraz różnych specjalistów 

prowadzą do poszerzania stanu wiedzy o zdrowiu, aktywności ruchowej i prawidłowym 

odżywaniu. Mamy nadzieję, że zdobyta przez dzieci wiedza i utrwalone nawyki zaowocują 

w ich przyszłym, dorosłym życiu. 

                                  Opracowały: Dorota Radaczyńska, Joanna Ziemska i Renata Sarnicka 
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Iwona Szczepanowska  

doradca metodyczny nauczycieli biologii, geografii i przyrody  

asystent szkoły 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CKU W KLUCZBORKU 

Szkoła z przyszłością, stwarzająca szanse rozwoju każdemu uczniowi. 

Przedstawiam Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Jest to 

szkoła z nowoczesną bazą dydaktyczną, która kształci nowocześnie, a równocześnie jest 

to szkoła posiadająca ponad 70-letnią tradycję. Szkoła wciąż zmienia swój wizerunek 

ukierunkowany na potrzeby rynku pracy. Analizując potrzeby i oczekiwania uczniów 

wybierających naukę w szkole zawodowej oraz wychodząc naprzeciw lokalnym pracodawcą 

szkoła zawarła liczne porozumienia, umowy o współpracę z zakładani pracy i objęcia 

patronatów nad klasami kształcącymi się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, 

technik elektryk, technik mechatronik, technik transportu kolejowego. 

Współpraca szkoły z pracodawcami ma na celu identyfikowanie potrzeb zawodowych 

oraz przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz 

zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych pracodawców. W ramach współpracy 

i patronatów u pracodawców organizowane są zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, staże 

zawodowe, wycieczki programowe do zakładów pracy. Pracodawcy wspomagają szkołę 

w organizacji konkursów, olimpiad i fundowaniu nagród zwycięzcą. 

 Wycieczki zawodoznawcze i pokazy realizowane przez pracodawców to doskonały 

sposób na realizację podstawy programowej oraz przedstawienie uczniom rzeczywistych 

warunków pracy: 

 uczniowie technikum pojazdów samochodowych odbyli wycieczkę do: Fabryki 

Volkswagena w Poznaniu, Fabryki Silników Elektrycznych Besel S.A. w Brzegu, 

Firmy A. Sypko w Kluczborku w skład, której wchodzi serwis samochodowy 

specjalizujący się w naprawie samochodów osobowych i ciężarowych, do 

autoryzowanej Stacji Obsługi  Fiat AUTO KURC S.C. w Kluczborku czy  

W i W Sp. z o.o. Autoryzowany Salon Citroen i peugeot w Opolu; 

 uczniowie zespołu Design Thinking technikum elektrycznego i mechatronicznego 

uczestniczyli w wycieczce studyjnej do Finlandii, gdzie zwiedzili Firmę Symbio  

i ABB oraz odbyli wycieczki do: Tauron w Kluczborku, Velux w Namysłowie, DMG 
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MORI POLSKA Sp. z o.o. CNC w Pleszewie będącej europejskim  liderem 

w  produkcji  obrabiarek  sterowanych numerycznie, 

 uczniowie technikum budowlanego odwiedzili tartak w Rychłowicach, Stadion 

Miejski i nowoczesną architekturę Afrykarium we Wrocławiu; 

 uczniowie technikum transportu kolejowego na bieżąco odbywają zajęcia  

z przedmiotów zawodowych praktycznych u pracodawcy w PKP PLK Oddział  

w Kluczborku, gdzie realizują kształcenie dualne – kształcenie w naturalnych 

warunkach pracy; 

 uczniowie w zawodzie ślusarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk 

odwiedzili P.V. Prefabet S.A., Famur Famak S.A. w Kluczborku. 

 Konkursy zawodoznawcze pozwalają na kontakt pomiędzy pracodawcą a uczniem, na 

wymianę poglądów związanych z zawodem. Sukcesy naszych uczniów odbijają się 

szerokim echem w mediach lokalnych, co umacnia przekonanie społeczności lokalnej 

o wysokim poziomie kształcenia zawodowego szkoły np: Konkurs Wiedzy Elektrycznej, 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Elektrycznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada 

Wiedzy Technicznej, Konkurs BHP dla Budowlańców. 

 Targi: uczniowie zwiedzają różnorodne targi, gdzie poznają nowości techniczne np.: Targi 

Rozwoju i Produkcji Elektroniki "Produktronica" w Monachium, Targi ENERGATAB 

w Bielsku Białej - największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury 

i technologii dla przemysłu energetycznego i jednocześnie jedno z najważniejszych 

spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego, Międzynarodowe 

Targi Poznańskie „Motor Show 2017”, Międzynarodowe Targi Budownictwa "BUDMA", 

Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD. 

 Zajęcia laboratoryjne zapoznają uczniów z nowoczesną technologią budowlaną 

prowadzoną przez specjalistów do spraw badań i rozwoju domieszek do betonu firmy 

„ATLAS” Sp. z o.o.  oraz P.V. Prefabet S.A. Kluczbork, z którą szkoła stale współpracuje. 

 Praktyki i staże zawodowe odgrywają istotną rolę w kształceniu zawodowym. Staże 

zawodowe uczniowie odbywają w Renex we Włocławku, Lesaffre Polska S.A. 

w Wołczynie, Siegenia w Kluczborku, Famur Famak S.A. w Kluczboru. Uczestnictwo 

w stażach i praktykach zawodowych pozwala uczniom określić szczegółowo swoje 

predyspozycje zawodowe oraz ukierunkować rozwój zawodowy ucznia. Pozytywne opinie 

o uczniach szkoły sprawiają, iż szybko wyszukują ich pracodawcy, a uczniowie znajdują 

zatrudnienie i otrzymują wysokie wynagrodzenia w porównaniu z absolwentami innych 
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typów szkół czy też wyższych uczelni. W konsekwencji odgrywa to znaczącą rolę przy 

wyborze szkoły przez gimnazjalistów. 

 Spotkania z pracodawcami - w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku 

w szkole celem omówienia istotnych dla pracodawców kwestii związanych z kształceniem 

kompetencji zawodowych uczniów i młodocianych pracowników.  

Najnowszą dobrą praktyką szkoły było wydarzenie prezentacji lokalnych 

pracodawców uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku dnia 5 grudnia 2017 r. 

Wydarzenie zorganizowano we współpracy z OCRG w Opolu i Szkołą Podstawową nr 2 

w Kluczborku. Zaproszono lokalnych przedsiębiorców na wydarzenie pt. ,,Współdziałanie 

w doradztwie zawodowym czas na zawodowców poszukiwanych na lokalnym rynku pracy” 

Celem wydarzenia było przybliżenie uczniom SP nr 2 kierunków kształcenia szkoły oraz 

poznanie lokalnych pracodawców ich potrzeb, oczekiwań oraz wzbudzenie świadomości 

wyboru kierunków kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. W wydarzeniu 

uczestniczyli przedstawiciele pracodawców; Protea Sp. z o.o.  Oddział Kluczbork, SIEGENIA 

Oddział Kluczbork, PKP Cargotabor Oddział Kluczbork, PKP PLK Oddział Kluczbork, Famur 

- Famak Kluczbork, Diehl Controls Polska Sp. z o.o. Namysłów oraz Barber Shop Piotr 

Staszewski z Kluczborka. 

Wymienione formy współpracy znacząco przyczyniają się do podniesienia prestiżu szkoły 

i naboru do klas pierwszych, co w dzisiejszej sytuacji jest bardzo ważne. Największym 

sukcesem szkoły jest to, iż uczniowie dzięki współpracy z pracodawcami bardzo dobrze 

odnajdują się na rynku pracy i są wysoko cenionymi pracownikami. 

Na poziomie Technikum szkoła kształci w zawodach: 

 Technik budownictwa  z elementami architektury. Współpraca kierunku z Politechniką 

Opolską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 

 Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym oraz udzielaniem pierwszej pomocy. 

Patronat TAURON oraz Famur-Famak S.A. Kluczbork. Współpraca kierunku 

z Politechniką Opolską z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. 

 Technik mechatronik patronat Siegenia -Aubi Sp. z o.o.  Kluczbork.  Cykliczne zajęcia 

w pracowniach Politechniki Opolskiej. Staże zawodowe w RENEX Wocławek, Siegenia-

Aubi Sp. z o.o.  Kluczbork, Diehl Controls Namysłów, Lesaffre Wołczyn, Famur – Famak 

S.A. Kluczbork 
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 Technik pojazdów samochodowych – klasa patronacka Peugeota. Darmowy kurs 

prawa jazdy – kat. B. Współpraca z lokalnymi zakładami pracy branży samochodowej: 

Vip-Car Opole, Fiat AUTO KURC S.C - Kluczbork. 

 Technik transportu kolejowego - stypendium  od klasy drugiej (od 250,00 zł. do 

450,00zł) dla uczniów ze średnią ocen  3,5 z przedmiotów zawodowych 

i 3,8 z przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia praktyczne na PKP PLK Kluczbork. 

Na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia szkoła kształci w zawodach:  

blacharz, betoniarz–zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, elektryk, fryzjer, lakiernik, kamieniarz, kominiarz, mechanik maszyn 

i urządzeń drogowych, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik 

motocyklowy, mechanik - monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, 

monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie, murarz–tynkarz, operator obrabiarek skrawających, operator urządzeń 

przemysłu chemicznego, rolnik, sprzedawca, stolarz, tapicer, ślusarz, zegarmistrz, złotnik– 

jubiler, optyk, elektronik, mechatronik, magazynier-logistyk i inne zawody według klasyfikacji. 

                          Zapraszamy do Najbardziej Zawodowej Szkoły w Mieście. 
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Opracowała: Iwona Szczepanowska 
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Jolanta Turczyńska-Śpiewak 

Doradca metodyczny przedmiotów zawodowych 

Asystent szkoły 
 

  W związku z prowadzoną przeze mnie współpracą jako asystent szkoły, 

chciałabym przedstawić Państwu trzy placówki edukacyjne, które oceniam, jako cieszące się 

dobra opinią w środowisku, w którym prowadzą działania edukacyjno – wychowawcze.  

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 

W OLEŚNIE 

 

Szkoła składa się z  15 oddziałów w tym oddział sportowy, oddział przedszkolny oraz 

2 oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym. Ogółem do szkoły uczęszcza 299 dzieci. Szkoła prowadzi: bibliotekę, 

świetlicę, kuchnię i stołówkę oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 

b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące 

aktywność i kreatywność uczniów 

Największą imprezą środowiskową organizowaną przez naszą szkołę jest Festiwal 

Pchnięcia Kulą z udziałem znanych lekkoatletów, który odbywa się cyklicznie jesienią. W tym 

roku szkolnym został zorganizowany 23 września 2017 r. Szczególnymi gośćmi imprezy byli 

Pan Tomasz Majewski - dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich i rekordzista Polski 

oraz Pani Anna Wloka – brązowa medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży i wielokrotna 

Mistrzyni Polski w pchnięciu kulą, Pan Piotr Goździewicz - młodzieżowy mistrz Europy U17 

i mistrz Polski U18 oraz Pan Jacek Chochorowski – medalista mistrzostw Polski w kat. 

junior, młodzieżowiec, senior.  

 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         149 
 

 

 

Obecni na sportowym festiwalu goście mogli się posilić, obejrzeć program artystyczny 

przygotowany przez przedszkolaków z oddziału przedszkolnego działającego przy PSP nr 3, 

oraz występy gimnastyczek  

Na festiwalu można było posłuchać krótkiej prezentacji Tomasza Majewskiego 

dotyczącej jego sportowych osiągnięć. Olimpijczyk przywiózł ze sobą dwa złote medale 

zdobyte przez niego podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012). 

Pozwolił obejrzeć je z bliska dzieciom i fanom sportu. Po ciekawej przemowie sportowiec 

chętnie odpowiadał na pytania uczestników festynu, pozował do zdjęć i rozdawał autografy. 

Organizatorzy zabawy przygotowali również Konkurs Wiedzy o Tomaszu Majewskim, 

w którym wzięli udział uczniowie wraz ze swoimi rodzinami.  
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W ramach festynu odbyła się także loteria, w której można było wygrać atrakcyjne nagrody. 

Do zabaw fizycznych przygotował uczestników Pan Tomasz Majewski, który poprowadził 

rozgrzewkę z użyciem kolorowych, papierowych kul wykonanych wcześniej przez uczniów 

szkoły. Uczestnicy festynu mogli zmierzyć się również z przeciwnikami w Konkursie 

Pchnięcia Kulą o Puchar Burmistrza Olesna. Rozgrywki odbywały się w następujących 

kategoriach: 

•kat. OPEN – zawodnicy zrzeszeni,  

• kat. OPEN – kobiety i mężczyźni powyżej 18. r.ż,  

• kat. MŁODZIEŻ – dziewczęta i chłopcy między 13. a 18. r.ż. 

• kat. DZIECI – dziewczynki i chłopcy do 13. lat. 

 

W międzyczasie uczniowie klas I – IV brali udział w różnych atrakcjach sportowych 

przygotowanych w budynku szkoły. Gry i zabawy odbyły się w ramach programu 

"Lekkoatletyka dla każdego", wzięło w nich udział ok. 130 dzieci. Każdy uczestnik biorący 

udział w konkurencjach sportowych otrzymywał nagrody. Wyróżnionym wręczano dyplomy, 

medale, statuetki i upominki. Najmłodsi uczestnicy uroczystości spędzali czas, 

bawiąc się na „dmuchańcach”. 
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IV Festiwal Pchnięcia Kulą miał charakter artystyczny i prozdrowotny – jego celem było 

zachęcenie dzieci oraz dorosłych do aktywności fizycznej. Poza tym integrował naszą lokalną 

społeczność. Mimo kapryśnej pogody wszyscy obecni świetnie się bawili, wkoło usłyszeć 

można było śmiech, radosne popiskiwania zadowolonych dzieci, motywujący sportowców 

doping i serdeczne rozmowy. 

 

 

W roku 2017/2018 uczniowie biorą udział w następujących programach i projektach: 

 

Tytuł 
programu/projektu 

Tematyka Organizator/Patronat 
Termin 
realizacji 

Wiem-rozumiem-
korzystam z mediateki 

- edukacja czytelniczo-medialna PSP NR 3 cały rok szkolny 

Wielka Liga 
Czytelników 

- promocja czytelnictwa 
Stowarzyszenie Wielka 
Liga Czytelników  

cały rok szkolny 

Szklanka mleka - prawidłowe nawyki żywieniowe KOWR cały rok szkolny 

Owoce w szkole - prawidłowe nawyki żywieniowe KOWR cały rok szkolny 

Pomyśl zanim 
spróbujesz 

- profilaktyka uzależnień WOKP cały rok szkolny 

Trzymaj formę  - zdrowe odżywianie Sanepid Olesno cały rok szkolny 

„3,2,1… Internet” - bezpieczeństwo w sieci  cały rok szkolny 
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Ratujemy i Uczymy 
Ratować 

- pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

WOŚP cały rok szkolny 

Lekkoatletyka dla 
każdego 

- promocja aktywności fizycznej PZLA cały rok szkolny 

Jesteśmy przyszłymi 
mistrzami 

- promocja aktywności fizycznej PSP NR 3 cały rok szkolny 

eTwinning Europejska 
Współpraca Szkół 

- współpraca szkół w Europie za 
pomocą ICT 

Krajowe Biuro eTwinning 
Kuratorium Oświaty 

cały rok szkolny 

Program 
Ograniczenia 
Przestępczości  
 i Aspołecznych 
zachowań RAZEM 
BEZPIECZNIEJ im. 
Władysława Stasiaka 
w 2017r. 

- Dzieci i młodzież z gminy 
Olesno wspólnie przeciwko 
mowie nienawiści 

Gmina Olesno 
Wrzesień-
grudzień 

„Bezpieczna+” 
- warsztaty wychowawcze, 
promocja aktywności uczniów 

Wojewoda opolski 
Wrzesień - 
grudzień 

„Bezpieczne 
Słoneczko” 

Bezpieczeństwo dzieci PSP Nr 3 
Wrzesień-
czerwiec 

„Akademia 
Aquafresch” 

Profilaktyka zębów PSP Nr 3 
Wrzesień-
czerwiec 

 

W szkole organizowane są liczne uroczystości i imprezy, które odbywają się zgodnie 

z harmonogramem: 

TERMIN TEMATYKA 

W
R

Z
E

S
IE

Ń
 

04.09.2017 r. Witaj szkoło! 

15.09.2017 r. Międzynarodowy Dzień Kropki 

23.09.2017 r. IV Festiwal Pchnięcia Kulą 

26.09.2017 r. Europejski Dzień Języków 

27.09.2017 r. Dzień dobrego słowa 

29.09.2017 r. 

Dzień Chłopaka : 
Przedszkole 

Szkoła 
Kl. SPE 

Wybory do SU - szkoła 

 29.09.2017 r. Dzień tabliczki mnożenia 

P
A

Ź
D

Z
IE

R
N

IK
 

01.-
31.10.2017 r. 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
- konkursy, zabawy, happening w bibliotece 

05.10.2017 r. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca 

13.10.2017 r. Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej 

16.10.2017 r. „Ratujemy i uczymy ratować” 

26.10.2017 r. Pasowanie na przedszkolaka 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         153 
 

27.10.2017 r. Pasowanie na ucznia  

27.10.2017 r. Dzień dobrego słowa 

  
 

L
IS

T
O

P
A

D
 

10.11.2017 r. Święto Niepodległości - apel 

13.11.2017 r. 
Dzień św. Marcina 

Festiwal Piosenki w Języku Niemieckim 

25.11.2017 r. 
Dzień Pluszowego Misia 
Klasy 1-3, Przedszkole 

Kl. SPE 

27.11.2017 r. Dzień dobrego słowa 

29.11.2017 r. Dyskoteka Andrzejkowa 

G
R

U
D

Z
IE

Ń
 06.12.2017 r. Mikołaj w szkole i przedszkolu 

07.12.2017 r. Akcja Szlachetka Paczka 

10.12.2017 r. Dzień Ochrony Praw Dziecka 

21.12.2017 r. Jasełka 

  Przedświąteczna zbiórka żywności 

S
T

Y
C

Z
E

Ń
 

11.01.2018 r. 
Bal przedszkolaków 
Teatrzyk kukiełkowy 

12.01.2018 r. Niech żyje bal! 

31.01.2018 r. 
NAJLEPSI UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY – 

podsumowanie wyników nauczania po I semestrze 

 
Wszystkie babcie i dziadkowie nasi są – projekt szkolno-

parafialny 

 

15-20.01.2018 r. Zimowisko 

 

L
U

T
Y

 

 08.02.2018 r. Dzień Bezpiecznego Internetu 

09.02.2018 r. Dzień Babci i Dziadka - przedszkole 

14.02.2018 r. Poczta Walentynkowa 

M
A

R
Z

E
C

 

05–09.03.2018 r. Dzień otwarty 

08.03.2018 r. 

Dzień Kobiet: 
Przedszkole 

Szkoła 
Kl.SPE 

17.03.2018 r. Dzień św. Patryka 

21.03.2018 r. Wiosenne Święto Poezji kl. 1-6 

22.03.2018 r. Święta Wielkanocne  

 Przedświąteczna zbiórka żywności 

K
W

IE
C

IE
Ń

  
10.04.2018 r. 

 
Światowy dzień zdrowia 

16-20.04.2018 r. Pomoc dla bezdomnych zwierząt 
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M
A

J
 

03.05.2018 r. 
Święto Konstytucji 3 Maja  

i Dzień Patrona Szkoły 

04.05.2018r. 
Święto Konstytucji 3 Maja  

i Dzień Patrona Szkoły 

8.-15.05.2018 r. 
Międzynarodowy Tydzień Bibliotek 

+ wycieczki do OBP 

21 - 25.05.2018 r. 
Dzień Matki w klasach I-III 

Oddział przedszkolny 
Kl.SPE 

C
Z

E
R

W
IE

C
 

04.06.2018 r. 
Dzień Dziecka  

 

22.06.2018 r. 
Witajcie wakacje! 

apel z okazji zakończenia roku szkolnego 

 

Wyniki konkursów, olimpiad i przeglądów w roku szkolnym 2016 / 2017 
 

przedmiotowe 

Nazwa konkursu Etap Uczniowie 
Imię i nazwisko, 
klasa 

 

Zajęte miejsce Organizator 

Wojewódzki 
Konkurs Języka 
Niemieckiego 

wojewódzki Natalia Tomala, VI b laureatka 
Kuratorium 
Oświaty w Opolu 

Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy 
o Mniejszości 
Niemieckiej 

wojewódzki 

Natalia Tomala, VI b 
 

Zespołowo: 
Natalia Tomala, VI b 
Beata Prochota, V a 

I miejsce 
 
I miejsce 
 
 

Poseł Ryszard 
Galla 
TSKN na Śląsku 
Opolskim 
ZNSSK w Polsce 
Kuratorium 
Oświaty w Opolu 

Wojewódzki 
Konkurs 
Matematyczny 

wojewódzki 
Magdalena Chęcińska 
Martyna 
Januszkiewicz 

Finalistka 
 

Kuratorium 
Oświaty w Opolu 

Wojewódzki 
Konkurs 
Przyrodniczy 

wojewódzki Maciej Marcjasz Laureat 
Kuratorium 
Oświaty w Opolu 

Wojewódzki 
Konkurs Języka 
Polskiego 

wojewódzki Julia Hęcinska, VI a finalista Kuratorium 
Oświaty w Opolu 

Ogólnopolski 
Konkurs 
Mitologiczny 
OLIMPUS 

ogólnopolski Natalia Tomala, VI b 
Julia Hęcinska, VI a 
Martyna 
Januszkiewicz, VI a 

Laureat 
Laureat 
Laureat 

OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Matematyczna  
OLIMPUS  
- sesja jesienna 

ogólnopolski Magdalena Chęcińska  Laureat OLIMPUS 
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Ogólnopolska 
Olimpiada 
Matematyczna  
OLIMPUS  
- sesja zimowa 

ogólnopolski Magdalena Chęcińska  
Martyna 
Januszkiewicz 

Laureat  
Laureat  

OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada Języka 
Niemieckiego  
OLIMPUS  
- sesja zimowa 

ogólnopolski Natalia Tomala, VI b 
Beata Prochota, V a 
Maximilian 
Rymarczyk, V b 
Kinga Baron, IV a 

Laureat  
Laureat  
Laureat  
Laureat  

OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada Języka 
Angielskiego  
OLIMPUS  
- sesja zimowa 

ogólnopolski Tobiasz Wawrzyk Laureat OLIMPUS 

Mistrzostwa w 
Rozwiązywaniu 
Łamigłówek 

Rejonowy 
(powiaty 
Kluczbork, 
Olesno) 

Magdalena Chęcińska  
 

II miejsce I LO Kluczbork 

XXI Turniej 
Ortograficzny 
Miast Lubliniec-
Olesno 

 Weronika Podzielny, 
kl. V a 

I  PSP nr 1 w 
Lublińcu 

Miniolimpiada 
sportowa „Razem 
sprawni tak 
samo”  
IX Wojewódzki 
Konkurs „ Uczeń 
na medal – jesteś 
bezpieczny , bo 
nie jesteś sam”. 
Ogólnopolski 
Dzień Godności 
Osób 
Niepełnosprawny
ch Intelektualnie 

 
XV Rejonowy 
Konkurs Poezji 
Mówionej i 
Śpiewanej 

Gminny 
 
 
 

Wojewódzki 
 
 
 
 
 

Rejonowy 

Oddział specjalny 
 
 
 

Oddział specjalny 
 
 
 
 
 

Oddział specjalny 

I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 

Zespół Placówek 
Specjalnych w 
Praszce 
 
Zespół Placówek 
Specjalnych w 
Praszce 

 
 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 z 
Oddziałami 
integracyjnymi w 
Kluczborku 
Powiatowy 
Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Kluczborku 

Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy o 
Bezpieczeństwie 
w ruchu 
drogowym 

 
Wojewódzki 

 

 
Zuzanna Niesłony VIa 
Oliwia Kościelna  VI a 
Kacper Jura VI b  
Szymon Jantos VI b 

 

 
9 miejsce w 
województwie 

 
Komenda 
Powiatowa Policji, 
powiat Olesno 

Ogólnopolski 
Konkurs Języka 
Niemieckiego 
SPRACH 
DOKTOR 

Ogólnopolski Natalia Tomala, VI b 
 

Kinga Baron, IV a 
Beata Prochota, V a 

 

Laureatka 
 

Laureatka 
Laureatka 

 

Łowcy Talentów 
 Jersz 
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Konkurs 
Matematyczny 
KANGUR 

Ogólnopolski Magdalena Chęcińska 
VI a 

 

Laureat 
 

Wydział 
Matematyki 
i Informatyki 
Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika 
Polskie 
Towarzystwo 
Matematyczne 
w Toruniu 

Diecezjalny 
Konkurs Religijny 
„Żak” 

etap 
diecezjalny 

Weronika Podzielny laureat  

 
 

artystyczne 

I Mały 
Ogólnopolski 
Konkurs 
Recytatorski 

ogólnopolski Tomasz Chęciński, kl. I a 
Aleksandra Bąk, kl. V b 

I 
III 

MDK Olesno 

Wojewódzki 
Konkurs 
Recytatorski w j. 
niemieckim  Juge
nd trägt Gedichte 
vor” – „Młodzież 
recytuje poezję” 

Eliminacje 
gminne 

Kinga Baron, IV a 
Mateusz Ćwieląg, V b 
Maximilian Rymarczyk,  
V b 

I 
III 

wyróżnienie 

TSKN na Śląsku 
Opolskim 
Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Opolskiego 
MDK Olesno 

Konkurs na Małą 
Formę Teatralną 
w j. niemieckim 
„Mein Theater” 

Między-
powiatowy 

Zespół z klasy V a: 
Kaja Makles 
Weronika Podzielny 
Dominika Wiśniewska 
Emilia Rosół 
Dominik Szopa 

III TSKN na Śląsku 
Opolskim 
DFK Sieraków 
PSP Sieraków 

Wielka Liga 
Czytelników 

wojewódzki Biniek Oliwia 
Januszkiewicz Martyna 
Biniek Tamara 

drużynowo II Stowarzyszenie 
Wielka Liga 
Czytelników 

Ogólnopolski 
Konkurs 
Literacko-
Plastyczny 
„Planszowe 
podróże po 
literaturze” 

ogólnopolski Tamara Biniek, IV a 
Oliwia Biniek, V b 
Weronika Podzielny, V a 
Kaja Makles, V a 

wyróżnienie, 
wyróżnienie,    
wyróżnienie, 
wyróżnienie 

SP nr 38 w Lublinie 

 

Wyniki konkursów, olimpiad i przeglądów w roku szkolnym 2017/ 2018 

przedmiotowe 

Nazwa 
konkursu 

Etap Uczniowie 
Imię i nazwisko, 

klasa 
 

Zajęte 
miejsce 

Organi
zator 

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Mitologiczna 

krajowy Martyna Zalewska kl. V b 7 (laureat) OLIMPUS 
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Ogólnopolska 
Olimpiada 
Mitologiczna 

krajowy Weronika Olczyk, kl. V b 13 (laureat) OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Mitologiczna 

krajowy Aleksandra Bąk, kl. VI b 15 (laureat) OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Przedmiotowa 
z matematyki 
OLIMPUS 

krajowy Olga Adamska 12 (laureat) OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Przedmiotowa 
z matematyki 
OLIMPUS 

krajowy Weronika Podzielny laureat OLIMPUS 

Ogólnopolska 
Olimpiada 
Przedmiotowa 
z języka 
niemieckiego 
OLIMPUS 

krajowy Kinga Baron laureat OLIMPUS 

 
Sportowe 

Nazwa 
konkursu 

Etap Uczniowie 
Imię i nazwisko, klasa 

Zajęte 
miejsce 

Organizator 

Sztafetowe Biegi 
Przełajowe 

wojewódzki Śliwiński Maciej V a 
Kaczmarczyk Jakub V a 
Ivanitsky Viktor VI a 
Siemski Grzegorz VI b 
Ćwieląg Mateusz VI b 
Brodacki Sebastian VI b 
Bioły Jakub VI b 

7 SZS 

„Z Podwórka Na 
Stadion 
o Puchar 
Tymbarku” 

powiatowy Kokot Patryk V a 
Kaczmarczyk Dawid V a 
Kaczmarczyk Jakub V a 
Hofman Dominik IV  
Hadam Michał V b 
Świtalski Adrian V b 
Dytman Miłosz IV a 

1 PZPN 

artystyczne 

Nazwa konkursu Etap Uczniowie 
Imię i 
nazwisko, 
klasa 

Zajęte 
miejsce 

Organizator 

Powiatowy Przegląd 
Szkolnych Zespołów 
Artystycznych 

powiat  II Urząd Miasta i Gminy Olesno 

Konkurs kolęd 
i pastorałek 
w j. niemieckim  
„Święto Piernika” 

regionalny 
Weronika 
Podzielny, 
kl. VI a 

I 

PSP w Borkach Wielkich 
DFK Borki Wielkie 

patronat: 
Burmistrz Olesna 
Starosta Oleski 

Konsul RFN w Opolu 
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Przedszkole Publiczne   w Kozłowicach 

 

Przedszkole międzyoddziałowe, składające się z: Przedszkole Publiczne 

w Kozłowicach, Oddział Zamiejscowy w Pawłowicach, Oddział Zamiejscowy w Jamach, 

Oddział Zamiejscowy w Jastrzygowicach. 

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją 

pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe 

dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz 

zidentyfikowane oczekiwania środowiska 

lokalnego. Przedszkole pracuje w oparciu 

o Program wychowania przedszkolnego 

"Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej, 

W. Żaby – Żabińskiej. 

Kadra  pedagogiczna  organizując 

procesy  wspomagania  rozwoju  i edukacji  

dzieci  monitoruje  osiągnięcia przedszkolaków,  wykorzystuje  zalecane  sposoby  i warunki  

realizacji  podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz program edukacji 

przedszkolnej korelujący ze specyfiką placówki. 

 Nauczyciele  współpracują  ze sobą  we właściwym planowaniu i realizowaniu  

procesów  edukacyjnych, uatrakcyjniają  

zajęcia  o nowe  metody  i formy  pracy,  realizują  projekty  edukacyjne,  programy  własne 

np. "Pląsy  i tańce",  "Wesołe  zabawy". Przedszkole nawiązuje współpracę z różnymi 

podmiotami    funkcjonującymi    w środowisku    lokalnym oraz skupia się na  integracji    

społeczności  i wszystkich mieszkańców (np. konkurs na najpiękniejszą wieś opolską). 

Sprzyjają temu liczne okolicznościowe, np. Oktoberfest, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Dziecka obchody św. Marcina, Mikołajki itp. Organizowane są bale karnawałowe dla dzieci, 
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imprezy w plenerze na pożegnanie roku szkolnego.  Przedszkolaki prezentują  programy  

artystyczne na imprezach  i uroczystościach  środowiskowych  organizowanych przez  

instytucje  lokalne, np.  dożynki  gminne,  parafialne,  festyny,  imprezy  sportowe. Dzieci 

biorą   w konkursach   plastycznych   organizowanych   przez   instytucje   i organizacje   

lokalne   (np. ,,Najładniejsza Marzanna", „Najładniejsza pisanka”). Realizowane są programy 

profilaktyczne, np. ,,Czyste  powietrze  wokół  nas oraz  akcji  ekologicznych, np. ,,Sprzątanie 

świata" , Godzina dla Ziemi", zbiórka zużytych baterii oraz dokarmianie ptaków w okresie 

zimy. 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOŚCIELISKACH 

 

 

Przedszkole międzyoddziałowe. Placówka macierzysta 

mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku 

w Kościeliskach, natomiast oddziały mieszczą się 

w miejscowościach Radłów i Nowe Karmonki. Oddziały 

zamiejscowe przedszkola funkcjonują na bazie istniejących 

do 31.08.2002 roku przedszkoli. Budynek przedszkola jest przestronny, sale bogato 

wyposażone w zabawki, kąciki zabaw oraz pomoce dydaktyczne. 

 Wokół budynku przedszkola rozciąga się duży plac zabaw otoczony zielenią, 

na którym dzieci rozwijają swoją sprawność fizyczną i ruchową, oraz bawią się z rodzicami 

na festynach. 

Placówka prowadzi własna stronę www zawierającą galerie zdjęć z imprez i wycieczek 

organizowanych przez przedszkole oraz ogólne informacje o placówce.  

Przedszkole przystąpiło do programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. Do placówki 

dotarły materiały w postaci książeczki dla nauczyciela, książeczek dla przedszkolaków, 

scenariuszy i kart pracy, które posłużą do pracy z dziećmi i wprowadzą je w świat zdrowego 

odżywiania i stylu życia, ochrony i szacunku dla przyrody i środowiska oraz aktywnego 

sposobu spędzania wolnego czasu.  

Dzieci biorą udział w wycieczkach, poznają otaczający je świat. 2 marca dzieci 

z przedszkola w Radłowie, w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”, odwiedziły 

radłowską bibliotekę. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich 

miejscem. Kilkoro z nich jest już stałymi czytelnikami biblioteki, ale dla większości była 

to pierwsza w życiu, magiczna  wizyta w miejscu, w którym znajduje się tyle książek. 

Dzieci miały możliwość przejść między regałami z książkami. Dowiedziały się jak można stać 

się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo 

spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały 

oglądane obrazki.  Spotkanie w bibliotece nie mogło odbyć się bez głośnego czytania. Dzieci 

w wielkim skupieniu wysłuchały bajki Hansa Christiana Andersena pt. 

„Księżniczka na ziarnku grochu”, a następnie wykonały przepiękne 

obrazki. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem 
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na twarzy i kolorową książeczką, ale także obietnicą, że jeszcze wróci do naszej biblioteki.  

Przedszkole bierze udział w imprezach kulturalnych, np. w przedstawieniach 

objazdowych teatrzyków. Organizowane są bale karnawałowe dla dzieci oraz 

imprezy z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, Dnia Kobiet itp.  

Na stronie Przedszkola można przeczytać m. in. „28 grudnia obchodzone jest Święto 

Młodziaków – dzieci pomordowanych na rozkaz Heroda. Dzień ten zagościł na stałe 

w tradycji przedszkola. Mali 5-cio i 6-cio-letni aktorzy we wspaniałych strojach zaprezentowali 

przygotowane pod czujnym okiem pani Teresy Siwik jasełka pod tytułem „Wesoła Nowina”. 

Pięknie wcielili się w role świętej rodziny, aniołków, królów, pasterzy oraz narratorów 

opowiadania. W prawdziwie świąteczny nastrój wprowadzili widzów radosnymi kolędami 

i pastorałkami, które rozbrzmiały w każdym zakątku kościoła. Przedstawienie było 

wyjątkowe.” 

 

 

 

 

W artykule wykorzystano materiały oraz zdjęcia uzyskane lub zamieszczone na 

stronach www placówek edukacyjnych przedstawionych w niniejszym opracowaniu. 

  



 

METODYK XI        2017/2018                                                         163 
 

Zofia Wietrzyk 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 asystent szkoły  

Pragnę podzielić się z Państwem trzema artykułami, które nie mają ze sobą wiele 

wspólnego, ale wybrałam je, ponieważ wszystkie dotyczą dobrych praktyk, które 

przeprowadzono w szkołach.  Ostatni artykuł nie pochodzi  ze szkoły, którą wspieram jako 

asystent, ale jest mi najbliższy, ponieważ dotyczy oceniania kształtującego w edukacji 

wczesnoszkolnej.   

Polecam gorąco ich lekturę ze względu na to, że działania te cieszyły się wielką 

popularnością wśród uczniów, angażowały ich nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, wpłynęły 

na to, że szkoły stały się dla nich atrakcyjniejsze, bliższe i ciekawsze. Uczniowie zdobywali 

wiedzę inaczej, w oparciu o niekonwencjonalne metody. 

Na uwagę zasługuje zdobywanie umiejętności językowych poza  granicami naszego kraju 

w programie Erasmus. Wszyscy zainteresowani powinni  wiedzieć, że odbywa się ona bez 

udziału środków własnych uczestnika, dlatego sądzę, że tego rodzaju praktyki powinny być 

podejmowane przez większość szkół.  Trudno jest funkcjonować w  zglobalizowanym świecie 

bez znajomości języka angielskiego, który dzięki  takim programom można doskonalić. 

Któż z nauczycieli matematyki nie miał problemów z nauczeniem dzieci tabliczki mnożenia, 

jeśli  proces ten miał odbywać  się na zajęciach lekcyjnych?  Na wspaniały pomysł wpadli 

wmtday.org. , a szkoła zrealizowała go. Polecam! Każdy sposób jest dobry żeby tabliczkę 

mnożenia przypominać, bo ma taką cechę, że lubi być przez uczniów zapominana. 

Szczególnie polecam refleksje na temat oceniania kształtującego w edukacji 

wczesnoszkolnej, z tego powodu, że praktyka ta jest wciąż stosowana w tej szkole, uczniowie  

tam nie uczą się dla ocen, tylko dla siebie, codziennie osiągają nowe cele, podejmują  

odpowiedzialność za osiąganie celu. Jest to wciąż rewolucyjna myśl  dla wielu nauczycieli 

i większości rodziców. W pełni popieram  ideę uczenia się bez ocen. 

       

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU 

CLIL – dobre praktyki w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom szybko zmieniającego się świata, jako nauczyciel 

historii i wiedzy o społeczeństwie z wieloletnim stażem  nauczania  wzięłam udział 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         164 
 

w projekcie „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”7 organizowanym  w PG nr 5 w Kluczborku. 

Projekt przeznaczony był dla nauczycieli zainteresowanych podnoszeniem swoich 

kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy na kursach zagranicznych finansowanych przez Unię 

Europejską. W czasie trwania projektu odbyłam dwutygodniowy kurs  na Malcie. CLIL, bo 

taki był tytuł szkolenia, to:  Content and Language Integrated Learning tłumaczony jako 

„zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe”. Content – zawartość, nauczany 

materiał z danego przedmiotu. Communication – komunikacja w obcym języku w celu 

przekazania informacji. Cognition – poznanie i zrozumienie  umiejętności logicznego 

myślenia i rozwiązywania problemów. 

Udział w projekcie miał na celu podniesienie moich kompetencji językowych, 

kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie 

nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania przedmiotów, których uczę. 

Głównym celem CLIL  jest uczenie  treści przedmiotowych, a cele językowe wynikają 

z treści przedmiotowych. Nadrzędne są jednak cele poznawcze, a język służy osiąganiu tych 

celów. Bardzo dobrze wpisuje się to w program nauczania wiedzy o społeczeństwie 

w klasach  II gimnazjum przy realizacji tematów lekcji z działów „Polska w świecie, Polska 

w Europie” oraz „Jeden świat, wiele problemów”. Realizując treści przedmiotowe  uczniowie 

poznają nazwy  organizacji takich jak: NATO, UE, ONZ  oraz państwa należące  w języku 

angielskim. Na zajęciach wprowadzam  metody dydaktyczno–integracyjne, w których 

uczniowie utrwalają poznane słownictwo. Uczniowie zainteresowani przygotowują 

prezentacje multimedialne. Taki sposób nauczania  nie zaburza  celów poznawczych lekcji, 

a daje możliwość utrwalenia języka angielskiego. Z doświadczenia widać, że lekcje 

są ciekawsze, a większe zaangażowanie uczniów sprawia, że lepiej zapamiętują 

przekazywany materiał nauczania.  W ten sposób można przygotować młodego człowieka  

do funkcjonowania w zjednoczonej Europie i otwartym świecie.  Absolwent w ten sposób 

będzie wyposażony w niezbędną wiedzę, umiejętności, ale także w wiarę w swoje 

umiejętności. 

Pobyt na Malcie dał mi wiele możliwości rozwoju, wzbogacił doświadczenie i wiedzę 

o historii i kulturze tego kraju, którą dzielę się z uczniami w czasie zajęć z historii oraz w pracy 

                                                           
7  - Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 

2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERSE – 2016-

1-PL01-KA024763 „Bardziej efektywne nauczanie dzięki lepszej znajomości języków obcych” 
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z uczniem zdolnym. Na lekcjach historii w klasach V dotyczących zakonów rycerskich, 

pokazałam Mdinę (dawną stolicę Malty) oraz Vallettę związaną z siedzibą zakonu Joannitów. 

Uczniowie mieli możliwość wykonania dodatkowych prac przedstawiających dzieje zakonu,  

którymi dzielili się w czasie zajęć z historii.  Na zajęciach Koła Historycznego przedstawiłam 

prezentację multimedialną o Malcie,  a następnie z uczniowie klas II gimnazjum przygotowali 

gazetkę  szkolną o tym kraju wykorzystując angielskie słownictwo. 

Wyjazd na szkolenie i działania realizowane w ramach projektu promują wśród 

społeczności szkolnej potrzebę nieustannego kształcenia się , doskonalenia warsztatu  pracy   

i podnoszenia umiejętności językowych oraz stanowią zachętę  do podejmowania kolejnych 

projektów. 

                                  Bogusława Golnik 

 

Gazetka szkolna wykonana przez uczniów klasy II e PG nr 5 w Kluczborku 
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 „Tydzień Tabliczki Mnożenia w szkole” 

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku 

przystąpiła po raz pierwszy do akcji edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017 

(taki dzień odbywa się każdego roku w ostatni piątek września) organizowanej przez 

wmtday.org.  

Aby  przygotować się do ŚDTM zorganizowaliśmy w szkole „Tydzień Tabliczki 

Mnożenia” – w tym czasie uczniowie aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia 

w formie zabaw i gier i przygotowywali się do zdania egzaminu z tabliczki w dniu ŚDTM.  

Od poniedziałku 25. 09.17r. do czwartku 28.09.17r. były przeprowadzane różne zabawy 

utrwalające tabliczkę mnożenia w szkole i w domu.   

Na terenie całej szkoły rozwieszaliśmy kartki z „Hasłami dnia” (na każdy dzień inne hasło 

i odzew). Z klasy szóstej i siódmej powołaliśmy 12 asystentów, którzy podczas trzech przerw 

w ciągu dnia, na korytarzach szkoły zadawali chętnym uczniom pytania z hasłami, 

a uczniowie musieli podać właściwy odzew, za poprawny odzew uczeń otrzymał kartkę 

z „Sówką” z podpisem asystenta i datą. Asystenci mieli identyfikatory. 

Ponieważ ŚDTM 2017 był pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia 

znają” do zabaw zostali włączeni nauczyciele, rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, 

opiekunowie prawni. Uczeń podchodził do nauczyciela i zadawał jeden przykład z tabliczki 

mnożenia, następnie nauczyciel zadawał uczniowi inny przykład, za poprawną odpowiedź 

nauczyciel na kartce z „Sówką” podpisywał się z datą. 

W domu uczniowie zadawali rodzicom przykład z tabliczki mnożenia, następnie rodzice 

dziecku też przykład, za poprawną odpowiedź rodzic (opiekun) podpisywał kartkę z „Sówką” 

z datą. Po czterech dniach, po zebraniu na kartce „Sówce” dziesięciu podpisów uczeń 

otrzymał ocenę bardzo dobrą z matematyki. 

Oprócz haseł na terenie szkoły były wywieszone kartki ze sprytnymi sposobami obliczania 

mnożenia w pamięci, cała szkoła mogła korzystać z tej lektury (zauważyliśmy również 

zainteresowanie lekturą pracowników szkoły i rodziców).   

29.09.2017r. został przeprowadzony  egzamin z tabliczki mnożenia: Uczeń wybierał 

los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia, gdy poprawnie rozwiązał w czasie 3 minut to zdobył 

tytuł EKSPERTA TABLICZKI  MNOŻENIA, otrzymał certyfikat i ocenę bardzo dobrą 

z matematyki. W przypadku jednej pomyłki, egzamin był niezdany. 
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Egzaminatorami tabliczki mnożenia w szkole byli uczniowie – asystenci, przeprowadzili 

egzamin w klasach od trzecich do siódmych szkoły. Była to wielka frajda dla egzaminatorów, 

wzięli również udział w sprawdzaniu wyników znajomości tabliczki mnożenia wśród uczniów. 

W czasie całego tygodnia nauczyciele na lekcjach matematyki rozwiązywali 

łamigłówki z tabliczki mnożenia, uczniowie układali rymowanki z rysunkami pomagające 

zapamiętać wyniki z tabliczki, a najciekawsze były rozwieszone w szkole. 

Zorganizowanie „Tygodnia Tabliczki Mnożenia” było atrakcyjnym wydarzeniem 

w szkole (ciekawa gazetka w holu szkoły) i dało wiele efektów: Utrwalenie tabliczki mnożenia, 

naukę przez  zabawę, niezapomniane emocje, włączenie do zabawy dorosłych. 

 Zachęcamy inne szkoły do brania udziału w tej akcji, potrzebne materiały i scenariusze 

zabaw można pobrać na stronie internetowej wmtday po rejestracji szkoły. Trzeba tylko 

opracować swój plan działania, my zamierzamy w przyszłym roku szkolnym także wziąć 

udział w tej akcji. W tym roku szkolnym byliśmy jedyną szkołą z gminy Kluczbork świętującą 

ŚDTM, a w akcji wzięło udział 3719 polskich szkół. 

 Akcję w szkole przeprowadziły nauczycielki matematyki: Zofia Dziaczuk i Jolanta 

Klos, Alicja Marciniak wykonała gazetkę i zdjęcia.  

                                                                               

 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         168 
 

  

 



 

METODYK XI        2017/2018                                                         169 
 

 

 

Opisała  Jolanta Klos 
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PUBLICZNA SZKOŁA  PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM 

W KUNIOWIE 
 

Ocenianiem kształtującym zainteresowałam się po kilku szkoleniach na ten temat. 

Najpierw wprowadzałam jego elementy, potem rozszerzałam o kolejne. Pracuję w oparciu 

o tę metodę od ubiegłego roku. Na szczególną uwagę w ocenianiu kształtującym zasługuje 

praca na celach zajęć. Rozpoczynając zajęcia niezbędną sprawą jest podanie celu zajęć. 

Celu, który oczywiście rozumie każde dziecko. Jeden cel lub kilka podaję do każdego 

działania czy  jednostki lekcyjnej ze względu na to, że dzieci w młodszym wieku szkolnym 

często zapominają co robią i po co się tego uczą. Zatem dzieci wiedzą, w jakim celu wykonują 

to zadanie i w którym miejscu na drodze do osiągnięcia pełnego sukcesu się znajdują. Dzięki 

temu uczą się nowych umiejętności, nie pytając o ocenę, po prostu uczą się nowych 

umiejętności dla siebie, nie dla oceny. Warto jeszcze wspomnieć o kryteriach sukcesu. Co to 

takiego? Określam, po czym poznamy, że uczeń  osiągnął sukces. W tym celu stosuję 

NaCoBeZU - czyli na co będę zwracała uwagę podczas sprawdzania, czy uczeń osiągnął 

cel. Kryterium sukcesu podaję ustnie lub pisemnie - na dużej kartce na tablicy lub na małych 

karteczkach, które uczniowie wklejają do zeszytu. W klasie I cele podaję ustnie lub za 

pomocą piktogramów, które przygotowałam na zalaminowanych kartkach, do których 

przykleiłam taśmę magnetyczną. Są zatem wielokrotnego użytku, łatwe do umieszczenia na 

tablicy. Dzieci często przypominają: „Jeszcze pani nie pokazała, co będziemy dzisiaj robić?”. 

Od czasu do czasu wprowadzam też postać awatara wyświetlanego na tablicy interaktywnej 

- postać mówi uczniom, czym będą się zajmować na zajęciach. 

 Uczniowie sami mogą tworzyć kryteria sukcesu, kiedy pokazuję im pracę wzorcową 

i pytam, dlaczego ta praca jest bardzo dobra? Uczniowie sami wypracowują  w jakim kierunku 

ma podążać ich działanie. Oceniając osiągnięcia uczniów stosuję różnorodne tabelki 

opracowane pod kątem sprawdzanych umiejętności. Poniżej przedstawiam  tabelkę do oceny 

głośnego czytania w klasie III - uczeń wkleja wypełnioną tabelkę do zeszytu, otrzymując 

informację, nad czym musi popracować. W tabelce stosuję światła (zielone - wspaniale, 

brawo; żółte - dobrze, ale popełniasz błędy; czerwone - popełniasz wiele błędów, musisz 

popracować) lub odpowiednio znaki: +; +/-, -. 

Głośne czytanie/data: Ocena 

• Czytam wszystkie litery, sylaby, wyrazy i zdania.  



 

METODYK XI        2017/2018                                                         171 
 

• Zwracam uwagę na znaki interpunkcyjne (. , ? ! …).  

• Utrzymuję odpowiednie tempo czytania - nie uciekam, jakby gonił 

mnie pies. 

 

• Czytam głośno i wyraźnie.  

• Czytam płynnie - tak jak się mówi, bez niepotrzebnych przystanków.  

 

 Jak widać w powyższej tabelce oceniam elementy czytania, czyli uczeń wie, że może 

zna wszystkie litery, ale nie zwraca uwagi na znaki przestankowe, czyli wie nad czym musi 

pracować. W klasie I tabelka jest mniej obszerna, ale sukcesywnie wymagania będą się 

rozszerzać.  

Z uczniami warto też stosować samoocenę oraz ocenę koleżeńską. To trudna umiejętność, 

ale uczniowie chętnie podejmują takie wyzwania i z czasem radzą sobie z tym coraz lepiej. 

Są wobec siebie nawet bardzo surowi! Aby osłabić ich surowość można wprowadzić zasadę  

„dwie gwiazdy, jedno życzenie”, czyli oceniając pracę kolegi, uczeń musi podać dwie rzeczy, 

które jego kolega zrobił dobrze i jedną, nad którą musi popracować.  

 Jestem przekonana, że ten rodzaj współpracy zmienia układ między nauczycielem 

a uczniem i przesuwa się on z układu „ja Cię muszę  nauczyć” , na układ „pomogę Ci się 

uczyć”. Praca na celach powoduje wzięcie przez ucznia odpowiedzialności za własną 

edukację, dlatego właśnie gorąco zachęcam do stosowania oceniania kształtującego.

 To wielki skrót moich doświadczeń z OK. Ogromną skarbnicą wiedzy jest też 

facebookowa grupa „OK wczesnoszkolni”, gdzie nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami.  

Ewa Cicha  
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Alicja Wojtaszczyk   

doradca metodyczny nauczycieli chemii,  

doradca metodyczny nauczycieli biblioteki szkolnej  

asystent szkoły 
 

Szkoła przyjazna uczniom to taka placówka, w której panuje atmosfera pełna 

zrozumienia i szacunku dla ucznia, gdzie dziecko czuje się bezpieczne i szczęśliwe. Gdzie 

słychać śmiech, bo przecież szkoła nie tylko wychowuje i uczy, ale też i bawi. Tylko do takiej 

szkoły dzieci przychodzą chętnie, w pełni się z nią utożsamiają i dobrze się w niej czują. 

Właśnie z tych szczęśliwych i radosnych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli ludzie.                 

Jedną  z takich szkół jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Praszce. Ciepło opisuje 

swoją szkołę Pani Katarzyna Łyczko – nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego. 

 

"Dajmy dzieciom słońce, 

dajmy dzieciom miłość, 

dajmy dzieciom radość, 

żeby łez nie było." 

(Wanda Chotomska) 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W PRASZCE 

 

Przyjazna szkoła 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce to miejsce, w którym 

uczniowie objęci są troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą, a nauczanie odbywa się      

w przyjaznej i twórczej atmosferze. Nasza placówka zapewnia serdeczny i życzliwy kontakt 

nauczyciela z uczniem. Nasi wychowankowie są pracowici i ambitni, mili i sympatyczni. 

Szkoła zapewnia im możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Różnorodność zajęć 

pozalekcyjnych wynika z potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów. 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Cieszą nas bardzo ich postępy oraz osiągnięcia 

zarówno te znaczące jak i te najdrobniejsze. Naszą chlubą są laureaci i finaliści konkursów 

przedmiotowych. Dbamy też o sport i rekreację swoich uczniów. Sukcesy osiągają zarówno 

młodsi jaki starsi uczniowie. Radością są osiągnięcia uczniów na niwie artystycznej oraz                      

w konkursach przedmiotowych. Należą do nich m.in. Radosław Cieślak - I miejsce, Jakub 

Wcisło II miejsce, Mikołaj Zawadzki i Wiktoria Bartela  - III miejsce -  w VII Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym KRUS-u  ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie 

zabawa”- etap powiatowy; Beata Zagrodnik – II miejsce, Karina Zając - III miejsce                       

w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ,,Na wschód od Bugu”. W szkole 
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działa zespół wokalny ,,Czwóreczki”, który corocznie odnosi liczne sukcesy w konkursach, 

np. w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki ,,Sukces” (Pokrywczyńska Paulina, Sieradzka 

Agnieszka z zespołem  – „Czwóreczki” – I miejsce), w Powiatowym Konkursie Pieśni 

Patriotycznej O Puchar Starosty – także I miejsce. Uczennica Zuzanna Ciupa zdobyła 

III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Z historią za pan brat”. W bieżącym roku 

szkolnym w konkursie polonistycznym – Beata Zagrodnik zakwalifikowała się do etapu 

wojewódzkiego, w konkursie z języka angielskiego – Łukasz Wróblewski. W międzygminnym 

Konkursie Literackim ,,Moja miejscowość literacko” (Beata Zagrodnik – I miejsce, Miriam 

Łasińska – III miejsce ), w międzygminnym Konkursie fotograficznym ,,Moja miejscowość  

w obiektywie’’ (Zofia Cyrkler – II miejsce). Mamy na swoim koncie także wiele osiągnieć 

w różnych dziedzinach sportowych, np. w DWA OGNIE - chłopcy - półfinał wojewódzki – 

II miejsce, Paulina Pokrywczyńska bieg 600m – X miejsce (etap wojewódzki), MINI-PIŁKA 

NOŻNA - TRAWA: dziewczyny - etap gminny – I miejsce, etap powiatowy – IV miejsce, 

chłopcy – etap gminny - I miejsce etap powiatowy – IV miejsce).  

Jedną z największych zalet naszej szkoły jest jej klimat pełen ciepła, troski 

i życzliwości dla każdego ucznia. U nas nie ma ucznia anonimowego - wszyscy się znamy, 

lubimy, wspieramy i wzajemnie szanujemy. Bardzo aktywnie włączamy się także do wielu 

akcji charytatywnych, np. Adopcja Serca (dla Hellen Chirwa). 

Katarzyna Łyczko 
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