
DZIAŁANIA EDUKACYJNE SP W PACZKOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

I. Innowacje pedagogiczne: 

Od października 2017 realizowane są cztery innowacje pedagogiczne: 

  „Języki obce aktywnie i twórczo. Wykorzystanie dramy  

i teatralizacji”.  

 Metoda projektu edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej:  

„Mali Badacze – Wielcy odkrywcy”; 

  „Myślę, tworzę, programuję” - zajęcia z robotyki;  

 Szachy – gra pobudzająca wszechstronny rozwój uczniów. 

Dzięki inicjatywie nauczycieli: p. Klaudii Czerniak, p. Agnieszki Piaskowskiej, p. Izabeli 

Poźlewicz oraz p. Anny Prządak , realizujących w/w innowacje, rozwijane są najważniejsze 

kompetencje kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 

II. Projekty grantowe i programy: 

 

1. Projekt „Uczeń z Pasją” -  finansowany z Funduszy Europejskich oraz 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt skierowany do społeczności 

uczniowskiej    i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych z powiatu miasta Poznań.  

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostaną  objęci 

uczniowie klas gimnazjalnych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych,  uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych   oraz nauczyciele w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń  

i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy. Doposażone zostaną 

również sale przedmiotowe: matematyczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna  

i geograficzna. 

2. Projekt  „Wiedza, wychowanie, przyszłość” - finansowany z Funduszy 

Europejskich oraz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.  Celem projektu jest 

podniesienie jakości kształcenia podstawowego i gimnazjalnego przygotowującego do 

rynku pracy i uczenia się w okresie do 31.01.2020r. Projekt obejmuje wsparcie dla 

uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkół w niezbędne pomoce naukowe  

i dydaktyczne niezbędne do realizacji doświadczeń i eksperymentów w zakresie 



przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Wsparciem zostaną również objęci 

uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

3. Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” – organizatorami  projektu są 

Gmina Swarzędz oraz Gmina Kleszczewo w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Zespołem Szkół nr 1 oraz nr 2 w Swarzędzu.  Uczniowie, 

biorący udział w projekcie będą uczyć się świadomego wyboru zawodu zgodnie ze 

swoimi zainteresowaniami i możliwościami, uzyskają informację dotyczące 

wykonywania różnych zawodów, lokalnego rynku pracy oraz systemu szkolnictwa.  

Projekt skierowany jest do uczniów klas II gimnazjum i VII, a także dla rodziców, 

nauczycieli i szkolnych pedagogów. 

4. Rządowy Projekt „Aktywna Tablica” - Nauczyciele SP w Paczkowie 

określili szczegółowy plan działań mających na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnej, a także formy i tryb realizacji programu „Aktywna tablica”. Dążąc 

do tworzenia międzyszkolnej sieci współpracy koordynator Projektu – p. Katarzyna 

Wątor nawiązała kontakt z przedstawicielem SP nr 1 w Swarzędzu. Zgodnie  

z harmonogramem nauczyciele obu szkół mieli możliwość uczestniczenia w dwóch 

szkoleniach z zakresu zastosowania TIK w nauczaniu. Pierwsze z nich odbyło się  

w swarzędzkiej szkole i dotyczyło programowania przy użyciu Ozobotów  

w środowisku offline i online; skierowane było dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej oraz informatyki. Podczas drugiego szkolenia, które miało miejsce  

w SP w Paczkowie, nauczyciele różnych przedmiotów zapoznali się z możliwościami 

tablicy multimedialnej, jej oprogramowaniem oraz aplikacjami internetowymi 

umożliwiającymi przygotowanie ciekawych, niestandardowych lekcji, m.in. 

Lerningapps i Quizizz. W ramach uczestnictwa w międzyszkolnych sieciach 

współpracy nauczyciele SP w Paczkowie przygotowali spotkania, podczas których 

przedstawili ciekawe formy zastosowania TIK w nauczaniu. Pani Katarzyna Misiorna 

zaprezentowała zasoby internetowe wykorzystywane przez nią w edukacji 

wczesnoszkolnej oraz możliwości użycia tablicy multimedialnej w procesie 

dydaktycznym. Podczas drugiego spotkania nauczycieli, tym razem od matematyki,  

p. Maria Rydel-Nowak zaprezentowała interesujący program „Geogebra”. 

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły natomiast w spotkaniu 

zorganizowanym przez SP w Swarzędzu, gdzie nastąpiła wymiana doświadczeń 



wykorzystywania TIK w nauczaniu. Ostatnim punktem wyznaczonym  

w ramach programu było przygotowanie i uczestniczenie w lekcjach otwartych. Pani 

Izabela Poźlewicz zaprosiła nauczycieli na zajęcia z robotyki dotyczące budowania 

robota do walk sumo, podczas których dzieci poznawały mechanizmy działania 

maszyn i podstawowych praw tworzenia algorytmów oraz rozwijały umiejętności 

kreatywnego i analitycznego myślenia, planowania oraz pracy w grupie. Kolejna 

lekcja otwarta ukazująca możliwości wykorzystania TIK w procesie edukacyjnym, 

przygotowana została przez panią Joannę Tomicką-Cichowlas, która naucza języka 

angielskiego. Jej celem było kształtowanie umiejętności wyrażania opinii w rozmowie 

na temat filmów. Podczas obu lekcji otwartych, jakie odbywały się w SP  

w Paczkowie, obserwatorami, poza nauczycielami z tej szkoły, były panie z SP nr 1  

w Swarzędzu oraz z SP w Siekierkach Wielkich. Nauczyciele naszej szkoły byli 

również obserwatorami dwóch zajęć przygotowanych przez panie z edukacji 

wczesnoszkolnej SP nr 1 w Swarzędzu. Zaangażowanie nauczycieli w działania ujęte 

w ramach harmonogramu było bardzo duże. Również wnioski ze spotkań i ocena 

efektywności zaprezentowanych metod, świadczą o spełnieniu oczekiwań nauczycieli 

związanych z przystąpieniem do programu. Plan działań, jaki został stworzony przez 

koordynatorów programu okazał się na tyle ciekawy, że do międzyszkolnej sieci 

współpracy przystąpiła nie tylko SP nr 1 w Swarzędzu, ale również SP w Siekierkach 

Wielkich. Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie 

kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie 

informacyjnym. Aby zadanie to w pełni realizować potrzebni są nauczyciele 

posiadający kwalifikacje z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnej w edukacji oraz rozwijanie szkolnej infrastruktury. Udział  

w programie „Aktywna tablica” dał możliwość kadrze pedagogicznej poszerzenia 

swojej wiedzy, zapoznania się ze sposobem pracy i doświadczeniem innych 

nauczycieli, co w dalszym życiu zawodowym zostanie z pewnością wykorzystane  

w praktyce, czyli w nauczaniu. 

5. Szkoła Promująca Zdrowie –Jest to program ogólnokrajowy pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Szkoła rozpoczęła realizację programu Szkoła 

Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2016/20717. Jednym   z głównych celów jest 

promocja zdrowia oraz stwarzanie warunków dobrego samopoczucia uczniów  

i pracowników, a także dobrej atmosfery nauki i pracy. Przez kolejne lata szkoła 



będzie podejmować szereg różnych działań  z zakresu edukacji zdrowotnej dla 

wszystkich członków społeczności szkolnej. 

6. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - W ramach Programu 

zaplanowano przez  bibliotekę szkolną  działania, promujące i wspierające rozwój 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem obecnego i finansowanego  

w ramach programu  księgozbioru biblioteki szkolnej:     

a) Szkolne obchody Święta Książki w ramach projektu „Czym skorupka za młodu 

nasiąknie…” 

- Konkurs czytelniczy pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA dla kl. I – III 

- Konkurs plastyczny pt. „ Moja ulubiona postać   z baśni Andersena” dla kl. I – III   

                - Konkurs czytelniczy z wiedzy o bajkach, baśniach i wierszykach dla klas I – III  

b) Projekt „ Światowy Dzień Pluszowego Misia” - Kubuś Puchatek i przyjaciele – kl. 

Ia i Ib     

c) Projekt „ Poczytam Ci bajeczkę” – kl. IVa i IVb       

d) Spotkanie autorskie – kl. Va i Vb 

e) Konkurs na okładkę do książki „ Moja ulubiona książka” – kl. VIa i VIb 

f) Konkurs „ Zachęcamy do czytania” – kl. VII  

g) Spotkanie autorskie – kl. VIII i III Gim 

h) List do rodziców na temat wpływu  czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. 

 

III. Uczestniczymy w zbiórce elektrośmieci „Zbieraj z klasą” i mamy na 

koncie szkoły punkty o wartości 1500 zł. 

 


