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Szkoła Ucząca Się

Ocenianie Kształtujące w naszej szkole

Na czym polega OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE?

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

Określa cele lekcji i formułuje je w języku
zrozumiałym dla ucznia
Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania,
czyli to, co będzie brał pod uwagę przy
ocenie pracy ucznia
Stosuje efektywną informację zwrotną
Rozróżnia funkcje oceny sumującej i
kształtującej
Buduje atmosferę uczenia się, pracując z
uczniami i rodzica
Potrafi formułować pytania kluczowe
Potrafi zadawać pytania angażujące ucznia
w lekcję
Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską

,,Nauczyciel
podaje nam cel
lekcji, żebyśmy
wiedzieli czego
się uczymy i po
co się tego
uczymy." 

Emilia, klasa V.

.

Ocenianie Kształtujące

.
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,,Lubię pracować w parach ponieważ możemy się wtedy wymienić pomysłami” Szymon, klasa II

..NaCoBeZu, czyli Na Co Będę Zwracać Uwagę daje mi świadomość tego, co muszę umieć na
sprawdzian.” Natalia, klasa VI

,,Lubię oceniać kolegów i koleżanki ponieważ miło jest mi powiedzieć, że osiągnęli swój cel.” Marta, klasa
II

OK Elementy
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Wywiad z Dyrektorem Naszej Szkoły, Panem Tomaszem Szlak.

Natalia Olechnowicz, przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, miała okazję przeprowadzić wywiad z
Dyrektorem naszej szkoły oraz zadać mu kilka pytań. 

Ile lat Pan pracuje jako pedagog, a ile lat jako dyrektor szkoły?'

Swoją pracę rozpocząłem w 1996 roku jako nauczyciel matematyki. W zeszłym roku minęło 20 lat mojej pracy
jako nauczyciel. W naszej szkole dyrektorem jestem od 2006 roku, czyli w tym roku mija 11 rok mojej pracy na
tym stanowisku. 

Jakie jest Pana największe marzenie jako dyrektora szkoły?

Chciałbym, aby nasza szkoła w Giemlicach rozwijała się i żebyśmy mogli w przyszłości wybudować w niej salę
gimnastyczną. Zależy mi na tym, żeby nasza szkoła dawała bardzo dużo możliwości rozwoju dzieciom i
nauczycielom. By była otwarta na realizację projektów unijnych, innowacji. Chciałbym również, aby absolwent
naszej szkoły był dumny z jej ukończenia. 

Co jest najtrudniejsze w pracy dyrektora szkoły?

Trudne jest połączenie zarządzania szkoły z nauczaniem. Ponieważ oprócz tego, że jestem dyrektorem szkoły,
mam również dużo obowiązków jako nauczyciel ponieważ prowadzę zajęcia z matematyki. Pogodzenie obu tych
funkcji jest bardzo ciężkie. Co nie znaczy, że jest to niemożliwe i staram się to tak pogodzić, aby moje nauczanie
było jak najlepsze. 

Praca dyrektora nie jest łatwa. Co daje zatem największą satysfakcję?

Największą satysfakcję dają mi uśmiechnięte buzie naszych uczniów, którzy są zadowoleni, że uczą się właśnie
w naszej szkole. Ważne są również wyniki naszych uczniów. Kilkakrotnie w mojej karierze byliśmy szkołą która
osiągała najwyższe wyniki egzaminów w gminie. Były tez takie momenty, kiedy szkoła osiągała średnie krajowe
wyniki. Myślę, że te momenty, kiedy jesteśmy najlepszą szkołą w gminie, w powiecie – to są właśnie te chwile,
które sprawiają największą satysfakcję.

Gdyby mógł Pan zmienić jedną rzecz w oświacie, co by to było?

Chciałbym, aby zajęcia ze wszystkich przedmiotów, zarówno z edukacji wczesnoszkolnej oraz w drugim etapie
edukacyjnym były prowadzone metodą projektu. Mam na myśli powiązanie wiedzy uczniów z praktyką. Nie tylko
przekazywanie dzieciom wiedzy, ale automatyczne powiązanie tego z wykorzystaniem w praktyce. Myślę, że
fajnym takim etapem w naszej szkole była realizacja projektu "Z Małej Szkoły W Wielki Świat", podczas którego
były realizowane zajęcia metodą projektu. Wracając do tego pytania, które mi wcześniej zadałaś, to myślę, że
takim drugim moim marzeniem, jako dyrektora szkoły, byłaby szkoła, która realizowałaby zajęcia obowiązkowe
metodą projektów.
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Jak wspomina Pan początki pracy w szkole?

Początki mojej pracy w szkole … Byłem młodym nauczycielem, zaraz po studiach, a trafiłem do szkoły średniej,
gdzie zajęcia miałem z osobami, które były już prawie pełnoletnie więc te początki nie były łatwe, ale w miarę
upływu czasu nasze kontakty i stosunki poprawiały się, a praca sprawiała mi wiele przyjemności.

W tym roku szkolnym nasza szkoła organizuje Panel Koleżeński Szkoły Uczącej się. Co sądzi Pan na temat
Oceniania Kształtującego, jakie są jego mocne strony?

Myślę, że Ocenienie Kształtujące to jest bardzo dobry kierunek. Kierunek, który obraliśmy 5 lat temu, kiedy
jeszcze mało szkół wiedziało, co to jest ocenianie kształtujące. OK daje możliwość rozwoju i dobrego nauczania
zarówno dla ucznia, i dla nauczyciela, ponieważ uczeń w każdym momencie wie czego się uczy, jaki jest cel
lekcji w powiązaniu z życiem codziennym oraz ma możliwość pracy koleżeńskiej, pracy w grupach oraz
samooceny i oceny koleżeńskiej. Myślę, że samoocena i ocena koleżeńska, są najtrudniejsze w ocenianiu
kształtującym. Ponadto dla nauczyciela OK przynosi też korzyść, ponieważ nauczyciel wie w każdym
momencie, dając informację zwrotną uczniowi, na ile uczeń opanował materiał, który jest realizowany na danym
przedmiocie.

Czy ma Pan jakieś nowatorskie, innowacyjne rozwiązania, które chciałby Pan wprowadzić w naszej szkole? 

Myślę, że staram się wprowadzać różnego rodzaju innowacje, nowatorskie rozwiązania. Jesteśmy jedyną szkołą
w Gminie, która napisała projekt i korzysta z programu Erasmus+. Na tę chwilę kształcą się nauczyciele,
wyjeżdżając na kursy za granicę. W przyszłości chcemy również złożyć projekt dla uczniów. Ocenianie
Kształtujące też można zaliczyć do nowatorskiego rozwiązania. Ponadto w przyszłości chciałbym, aby nasza
szkoła oparła, to o czym wspominałem wcześniej, swoje działanie na metodzie projektu. Myślę, że to byłoby
działanie nowatorskie ponieważ nie sądzę, żeby jakakolwiek szkoła realizowała podstawę programową opierając
się tylko na metodzie projektu.

Jak spędza Pan czas wolny, co lubi Pan robić w czasie wolnym od pracy?

W czasie wolnym od pracy bardzo często chodzę do kina, lubię pójść na basen, żeby popływać. Uczę się
również języka angielskiego, ponieważ znajomość języków poszerza nasze horyzonty. Ponadto spotykam się ze
znajomymi i w ten sposób spędzam wolny czas.

W rozmowie z nami ma Pan okazję do wypowiedzenia swoich życzeń i sugestii wobec uczniów. Co chciałby Pan
nam przekazać?

Myślę, że moim życzeniem wobec uczniów byłoby to, aby starali się podążać za propozycjami i rozwiązaniami,
które będę starał się razem z nimi, wprowadzać w szkole. Ponadto zachęcam do współpracy samorząd
uczniowski i wszystkich uczniów naszej szkoły. Pamiętajcie, ze jako dyrektor jestem zawsze otwarty na wasze
pomysły i rozwiązania. Zawsze możecie się do mnie zwrócić, porozmawiać o waszych życzeniach, problemach
i o tym, co chcielibyście zmienić w naszej szkole. 

Bardzo dziękuję za poświęcony czas!

Ja również dziękuję.
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Podsumowanie I semestru 2016/2017, czyli nasi
najlepsi!

Uczniowie ze 100%
frekwencją:

Uczniowie z najwyższą średnią w klasach IV-VI:

Klasa VI: 5,36 Natalia Olechnowicz

Klasa V: 4,95 Emilia Olechnowicz

Klasa IV: 4,64 Dominik Lemiesz

Magdalena Dobraś (klasa I)

Jakub Pabian (klasa I)

Agata Gruźlewska (klasa III)

Weronika Lis (klasa V)

      Klasa z najwyższą       
frekwencją

Klasa III: 94, 53%

Uczniowie ze wzorowym zachowaniem w klasach IV - VI:

Natalia Olechnowicz (klasa VI)
Weronika Lis (klasa V)

Bartosz Michta (klasa V)
Emilia Olechnowicz (klasa V)

Julia Przybylska (klasa V)
Kacper Wojtalik (klasa V)

Dominik Lemiesz (klasa IV)
Kinga Walenczikowska (klasa IV)

Brawo

Oby

Najlepsi

tak dalej
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      Królowa i król balu :-)

               Z życia szkoły...bal karnawałowy

            Jak się bawiliśmy?

:-)

           
         W dniu 16 lutego 2017 roku w naszej szkole
odbył się bal karnawałowy. Całą imprezę
profesjonalnie poprowadził DJ z prawdziwego
zdarzenia- Pan Piotr Luzak. O godzinie 12:00 na
holu zebrały się księżniczki, wróżki, a także
sportowcy i rycerze. Mogliśmy zobaczyć też
jednorożca oraz różne zwierzęta. Jak na
prawdziwy bal przebierańców przystało, odbył się
konkurs na najlepszy kostium, w tej konkurencji
wygrała Oliwia Tarasiuk oraz Dawid Fornalczyk,
czyli króliczek oraz pirat. Podczas imprezy działała
również kawiarenka, w której mogliśmy kupić
ciastka oraz napoje. Wszystkim bardzo się
podobało i czekamy na taki bal za rok!

Król i Królowa
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      Valentine's Day, czyli nasze szkolne WALENTYNKI

Szkolny Konkurs Rummikub

     

       Jak wszyscy wiemy, 14 lutego jest Dniem
Zakochanych. Samorząd Uczniowski zadbał żeby i
u nas w szkole można było podarować liścik lub
drobny prezencik swojej sympatii. Przez dwa dni
na holu stała skrzynka zwana pocztą walentynkową
gdzie można było wrzucać karteczki. W Walentynki
listonosz chodził od klasy do klasy i rozdawał
upominki od cichych wielbicieli. Wszyscy z
uśmiechem na twarzy czytali miłe listy. Dodatkowo
uczniowie klas I-VI uczestniczyli w lekcji kulturowej
z języka angielskiego, podczas której dowiedzieli
się skąd pochodzi święto zakochanych oraz jaką
ma historię. Uczniowie poszerzyli swój zakres
słownictwa związany z Walentynkami i oczywiście
stworzyli swoje własne kartki w języku angielskim.

:-)

Rummikub

        Na przełomie stycznia i lutego 2017 roku odbyła się pierwsza
edycja szkolnego konkursu Rummikub. Udział mógł wziąć każdy
uczeń z klas IV- VI, w sumie w konkursie uczestniczyło 27 osób. Na
początku odbyła się rywalizacja w klasach i tak w klasie szóstej: I
miejsce zajął Mikołaj Szaniawski zdobywając tytuł „Mistrza
Rummikub klasy VI”, II miejsce zajęła Natalia Olechnowicz, III miejsce
zajął Dawid Przybylski. w klasie piątej: I miejsce zajęła Julia
Przybylska zdobywając tytuł „Mistrza Rummikub klasy V”, II miejsce
zajęła Paulina Dykowska, III miejsce zajęła Emilia Olechnowicz. w
klasie czwartej: I miejsce zajęła Julia Jankowska zdobywając tytuł
„Mistrza Rummikub klasy IV”, II miejsce zajęła Kinga
Walenczikowska, III miejsce zajął Dawid Fornalczyk. Po feriach
zwycięzcy z każdej klasy rywalizowali o zwycięstwo w całej szkole!
Po zaciętej walce tytuł I Szkolnego Mistrza Rummikub zdobyła Julia
Przybylska z klasy V. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za świetną
zabawę.

Walentynki

Konkurs
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     Wraz z początkiem nowego semestru nasi
uczniowie zostali zapoznani z nowoczesnymi
narzędziami, które można wykorzystać w procesie
nauczania. Klasa VI podczas wspomnianych zajęć
uczestniczyła w warsztatach dotyczących
korzystania oraz tworzenia aplikacji do nauki
języka angielskiego. Pomysł na zrealizowanie tego
działania był efektem uczestnictwa nauczyciela
języka angielskiego w szkoleniu międzynarodowym
zorganizowanym w ramach programu Erasmus+.
LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0
wspierającą proces uczenia się i nauczania za
pomocą interaktywnych modułów. Uczniowie klasy
VI nie tylko zapoznali się z instrukcjami, jak należy
korzystać z aplikacji dostępnych w Internecie, ale
również dowiedzieli się, jak samodzielnie
wykonywać aplikacje, z których później mogą
skorzystać ich koledzy oraz koleżanki.

                   Warsztaty z LearningApps

       
      W lutym nasi najmłodsi koledzy
wybrali się do Gdańska na przedstawienie
pt. „Doktor Dolittle i przyjaciele”, Teatru
Współczesnego w Krakowie. Spektakl
ukazywał istotną rolę przyjaźni głównego
bohatera w stosunku do ludzi, jak i
zwierząt.  Ruchoma scenografia i efekty
audiowizualne, okazały się być bardzo
atrakcyjne dla dzieci. Oprawa muzyczna,
złożona ze specjalnie skomponowanych
piosenek, również wzbudzała wiele
radości. To był udany dzień!

:-)

            
            Nasi najmłodsi koledzy w teatrze :-)

Teatr
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           Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

      W dniu 15 stycznia 2017 roku odbył się kolejny
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczniowie naszej szkoły również postanowili
zaangażować się w zbiórkę pieniędzy, poprzez
włączenie się w program artystyczny, który
przedstawiany był podczas finału w Zespole Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich.
Mogliśmy więc obejrzeć występ uczennicy Klasy
VI, Natalii Olechnowicz, która wspólnie ze swoim
ojcem, Panem Markiem Olechnowiczem,
zaprezentowała cztery utwory: Pieśń o Gwieździe,
Hallelujah, Mary Did You Know oraz I follow Rivers.
Uczniowie klas młodszych również pochwalili się
s w o i m i umiejętnościami wokalnymi oraz
językowymi śpiewając utwory anglojęzyczne:
Jingle Bells oraz Santa Is His Name. Wszyscy
wykonawcy świetnie się bawili podczas swoich
występów, a na koniec otrzymali ogromne brawa.
  ;-)

                       Wigilia w naszej szkole

    

       Tuż przed zimową przerwą
świąteczną, na głównym holu, spotkała
s i ę cała społeczność szkolna, aby
wspólnie celebrować przedświąteczne
chwile przy wspólnym stole. W tym
wyjątkowym dniu mogliśmy obejrzeć
przedstawienie bożonarodzeniowe w
wykonaniu klasy II i III. Na zakończenie
wszyscy wspólnie podzieliliśmy się
opłatkiem.

:-)

Wośp

Wigilia
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        15 grudnia rodzice i nauczyciele
mieli okazję obejrzeć występy naszych
uczniów. W tym roku jasełka zostały
przygotowane przez klasę II i III. W całej
szkole zrobiło się niezwykle przytulnie, a
mali aktorzy wprowadzili nas w
świąteczny nastrój. To było wyjątkowe
przedstawienie! :-)

;)

                                     
                                    Jasełka

       Dnia 15 grudnia uczniowie klas IV-VI uczestniczyli
w zajęciach „Tolerancja – jestem na tak”. Celem
prowadzonych warsztatów było propagowanie postawy
tolerancji, empatii, otwartości na potrzeby innych oraz
przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji i agresji. Nasi
uczniowie wspólnie spróbowali zastanowić się nad
definicją tolerancji przygotowując plakat z hasłem „Nie
oceniaj książki po okładce”. Kulminacyjnym punktem
zajęć było spotkanie z niezwykłym gościem, Panią
Kamilą Ogrodnik, która pomimo swojej
niepełnosprawności jest aktywną osobą, która realizuje
swoje plany i ambicje. Nasi uczniowie mieli okazję
wziąć udział w dyskusji z Panią Kamilą, zadać jej kilka
pytań oraz dowiedzieć się więcej na temat życia
codziennego osoby niepełnosprawnej. Spotkanie to
okazało się być niezwykłą lekcją akceptacji
odmienności, która  z pewnością pozostanie nam na
długo w pamięci. :)

                  
                     Tolerancja - jestem na tak!

Jasełka

Tolerancja
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 Santa Claus is coming to our school... Mikołajki! :-)

      
        eTwinning - świąteczne kartki od naszych kolegów z Turcji

     

   Dnia 8 grudnia do naszej szkoły dostarczono
przesyłkę prosto z Turcji. Jak się okazało była to
kolejna część projektu, w którym bierzemy udział.
W ramach projektu eTwinning - Four Seasons
(Cztery Pory Roku) nasi uczniowie mieli okazje
wymienić się kartkami świątecznymi z uczniami z
tureckiej szkoły Bilge Kağan İlkokulu. Do naszych
poprzednich zadań należało między innymi:
zaprojektowanie logo projektu oraz wymiana tzn.
chmur słów stworzonych za pomocą narzędzia
dostępnego w Internecie worditout. Nie da się
ukryć, że to wyczekiwanie na list wzbudza
najwięcej emocji wśród naszych uczniów. Dzięki
takim działaniom nasi uczniowie czują się bardziej
zmotywowani do nauki języka obcego oraz
doskonalą swoją znajomość języka angielskiego.

;)

       
        Kilka dni przed Mikołajkami nasi uczniowie zebrali
s i ę na apelu, aby wspólnie otworzyć tajemniczą
przesyłkę, która dotarła do naszej szkoły. Jak się
okazało – był to list od … Świętego Mikołaja! W
związku ze zbliżającymi się Mikołajkami, dzieci
zostały poproszone o wspólne przystrojenie szkolnej
choinki oraz o nauczenie się świątecznych piosenek w
języku angielskim.  Uczniowie z klas 0 – III
przygotowali swoje ozdoby choinkowe, nie zabrakło
również laurek dla Świętego. Zgodnie z zapowiedzią
Mikołaja, w dniu Mikołajek rozległ się głośny brzdęk
dzwonka, który oznaczał nadejście długo
wyczekiwanego gościa. Święty Mikołaj zapraszał
kolejno wszystkie klasy, żeby wręczyć im słodkie
prezenty. Aby jednak je dostać, dzieci musiały
zaśpiewać świąteczne piosenki oraz odbyć krótką
rozmowę z Mikołajem w języku angielskim.

:)

eTwinning

Mikołajki
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       W listopadzie oraz grudniu 2016r odbyła się II edycja szkolnego konkursu o tytuł „MISTRZA
SUDOKU”. W zmaganiach na I etapie wzięli udział wszyscy uczniowie z klas IV – VI oraz 3 uczniów z
klasy III. O wyborze „najlepszej czwórki” z każdej klasy i przejściu do następnego etapu, decydowała
ilość poprawnie uzupełnionych małych kwadratów. W klasowych rozgrywkach zwyciężyli:
W klasie szóstej:
I miejsce zajął Mikołaj Szaniawski, zdobywając tytuł „Mistrza Sudoku klasy VI”,
II miejsce zajął Kacper Kapusta,
III miejsce zajął Krystian Tarasiuk.
W klasie piątej:
I miejsce zajęła Paulina Dykowska, zdobywając tytuł „Mistrza Sudoku klasy V”,
II miejsce zajęła Julia Przybylska,
III miejsce zajęła Emilia Olechnowicz.
W klasie czwartej:
I miejsce zajął Karol Węgrzyn, zdobywając tytuł „Mistrza Sudoku klasy IV”,
II miejsce zajął Kamil Banasiak,
III miejsce zajął. Dominik Lemiesz
W klasie trzeciej:
I miejsce zajęła Amelia Radomska, zdobywając tytuł „Mistrza Sudoku klasy III”,
II miejsce zajęła Wiktoria Chechła,
III miejsce zajął Kajetan Płotka.
Zwycięzcy z poszczególnych klas zmagali się w grudniu o tytuł „Szkolnego Mistrza Sudoku 2016”, który
zdobył Mikołaj Szaniawski z klasy szóstej.

                   
                      Szkolny Mistrz SUDOKU

  

                      Sukces w tenisie stołowym

:0

     

     Dnia 4 grudnia w Zespole Szkół w Straszynie 
odbyły się mistrzostwa powiatu w tenisie
stołowym. Gminę Cedry Wielkie w swoich
kategoriach wiekowych reprezentowali uczniowie
naszej szkoły Natalia Olechnowicz klasa VI, Kuba
Kowalkowski klasa IV i Wiktoria Chechła klasa III.
Występ naszych uczniów wypadł bardzo dobrze I
miejsce zajął Kuba Kowalkowski, II miejsce
Wiktoria Chechła natomiast Natalia Olechnowicz
zajęła III miejsce. Zwycięzcom zostały wręczone
nagrody rzeczowe i medale. Wielkie brawa i
gratulacje dla naszych reprezentantów.

Sukces
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Konsultacje z Rzecznikiem Praw Ucznia odbywają się
w   środy w godzinach 9.20-10.05.

                 
                  Wybraliśmy Rzecznika Praw Ucznia

:)

:)

    

       Kontynuując pracę w projekcie CEO
Szkoła Demokracji podjęliśmy się
kolejnego wyzwania jakim było
zorganizowanie wyborów Rzecznika Praw
Ucznia. W powszechnych, równych i
demokratycznych wyborach zwyciężył
Pan Bartłomiej Więckowski. Gratulujemy!

CEO

Szkoła Demokracji
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Styczeń/Luty 2017
Konkurs "Szkolny Mistrz Rummikub"
Julia Przybylska (klasa V)

Luty 2017
Bal Karnawałowy
Król i królowa balu
Oliwia Tarasiuk (klasa II) oraz Dawid Fornalczyk (klasa IV)

Luty 2017
Gminny Konkurs na kartkę świąteczną
Adrian Gojke (klasa V) II miejsce

Luty 2017 Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Jak czczę pamięć o Marszu Śmierci”.
Kamil Banasiak (klasa IV) II miejsce
 Kuba Kowalski (klasa IV) III miejsce

Luty 2017 SZKOLNY MISTRZ SCRABBLE
Dawid Przybylski (klasa VI)

Styczeń 2017
Powiatowa Kartka Wielkanocna
Paulina Dykowska (klasa V) - wyróżnienie

Grudzień 2016
Szkolny Mistrz Sudoku - Mikołaj Szaniawski (klasa VI)

Grudzień 2016
Kartka Bożonarodzeniowa
Adrian Gojke (klasa V) II miejsce 

Grudzień 2016
Bezpieczny pieszy
Wiktoria Chechła (klasa III) - II miejsce w etapie gminnym

Grudzień 2016
Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym w Zespole Szkół w Straszynie
Kuba Kowalkowski (klasa IV) - I miejsce
Wiktoria Chechła (klasa III) - II miejsce
Natalia Olechnowicz (klasa VI) - III miejsce

NAGRODZENI
GRATULUJEMY!
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ERASMUS+
NASI NAUCZYCIELE SIĘ SZKOLĄ

+

          
       W czasie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017 kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Giemlicach wzięła udział w drugim wyjeździe zorganizowanym w ramach realizacji projektu
Erasmus+ „Wykwalifikowana Kadra Kluczem do Sukcesu Szkoły”. Zgodnie z planem mobilności
krótkoterminowych projektu w kursach zorganizowanych wzięło udział trzech pracowników placówki.

    Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia oraz poprawa wyników
nauczania języka angielskiego poprzez odpowiednie wykwalifikowanie przedstawicieli kadry szkolnej.
Celem uczestnictwa nauczycieli w kursach jest podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie
komunikowania się w języku angielskim oraz zapoznanie się z ideą nauczania dwujęzycznego. Zgodnie z
wymienionymi priorytetami, pracownicy biorący udział w projekcie uczestniczyli w następujących
szkoleniach zorganizowanych przez  Executive Training Institute, ESE Building, Paceville Avenue, St
Julians, STJ 3103,  Malta.
Dyrektor Szkoły, nauczyciel matematyki: Tomasz Szlak:
Kurs:  In-service Training – CLIL Tools & Applications for Teachers working with CLIL (CLIL - Narzędzia
online dla nauczycieli pracujących z CLIL).

Nauczyciel języka angielskiego: Małgorzata Margulewicz:
Kurs: In-service Training – Empowerment in ICT Skills (Doskonalenie zawodowe - Rozwijanie
umiejętności ICT).

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego: Anna Zatorska
Kurs: Fluency & English Language Development for Teachers (Rozwijanie umiejętności językowych i jego
płynności - kurs dla nauczycieli)

      Ukończenie wymienionych wyżej szkoleń umożliwiło nauczycielem poszerzenie swoich kwalifikacji
zawodowych, które przełożą się na jakość oferowanego kształcenia oraz zmodernizowanie i
unowocześnienie placówki. W celu skutecznego upowszechnienia rezultatów, nauczyciele przeprowadzą
szkolenia dla pozostałych nauczycieli placówki dotyczące zdobytej wiedzy oraz umiejętności (stosowanie
TIK w nauczaniu, wprowadzanie elementów CLIL do nauczania, kultura krajów Unii Europejskiej). Aby
zachować trwałość rezultatów szkolenia, nauczyciele będą systematycznie wprowadzać zdobyte
umiejętności do procesu nauczania. Przeprowadzone zostaną również lekcje otwarte dla
zainteresowanych nauczycieli.

Erasmus
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:)

:)

Crossword

wordsearch
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Jak się nazywa płacz małego raczka?
Wycieraczka

Jak nazywają się małe sowy które mówią ,,TAK''
TAKSÓWKI

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!

                                   HUMOR

Wykreślanka
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SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J.Polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich

:) Nasza szkoła
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