
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.145.2019 
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest 
organem prowadzącym. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi 
Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 1669/2019 
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 listopada 2019 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1 Zatwierdza się indywidualne diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których Gmina 
Kolonowskie jest organem prowadzącym, przygotowane w celu uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość 
edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. 

2. Indywidualne diagnozy potrzeb ośrodków wychowania przedszkolnego stanowią załączniki: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem – załącznik nr 1; 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II – załącznik nr 2; 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok im. Św. Jacka – załącznik nr 3; 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Kolonowskiego 
 
 

Norbert Koston 
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DIAGNOZA POTRZEB 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOLONOWSKIEM 

 

 

Grupą docelową objętą wsparciem w ramach planowanych działań projektowych są:  

a) uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej,  

b) nauczyciele szkoły podstawowej. 

 

Wsparcie w ramach projektu powinno pomóc w rozwiązaniu problemów  

w szkołach podstawowych, głównie poprzez:  

a) podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie kształcenia i wychowania,  

b) polepszenie wyników uzyskiwanych na egzaminie,  

c) dostosowanie bazy szkoły do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego,  

d) stosowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej,  

e) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,  

f) mobilizowanie, motywowanie i pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym,  

g) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia przez urozmaicanie metod i form pracy, 

indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i słabym,  

h) podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez wykorzystywanie 

komputerowych programów edukacyjnych, lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu, 

prezentacji komputerowych itp.,  

i) integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez organizację wycieczek ogólnoszkolnych i 

klasowych. 

 

Zakres diagnozy obejmuje:  

a) analizę wyników osiąganych przez uczniów,  

b) analizę zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

matematycznych,  

c) analizę bazy wyposażenia szkoły po kątem nauczania  i TIK,  

d) analizę zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe. 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.145.2019

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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Celem ogólnym diagnozy jest określenie zapotrzebowania na wsparcie w ramach 

projektu, a w szczególności:  

a) analiza wyników osiąganych przez uczniów,  

b) analiza zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, rozbudzające 

kreatywność i innowacyjność, 

c) analiza bazy wyposażenia szkoły pod kątem nauczania przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych i TIK,  

d) analiza zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe w tym na stosowanie metod 

pracy z dzieckiem specjalnej troski. 

 

 

Opis procedury diagnozy  

Diagnoza i analiza problemu  

Diagnoza problemu została oparta na analizie dokumentacji szkoły. 

 

Wykaz źródeł: 

1. Raporty OKE Wrocław – wyniki egzaminu klas ósmych. 

2. Raport z ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2018/2019. 

3. Koncepcja pracy szkoły – PSP Nr 1w Kolonowskiem. 

4. Opinie i orzeczenia PPP. 

5. Wyniki nauczania. 

6. Obserwacje i spostrzeżenia nauczycieli. 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020: 

Klasy Liczba uczniów Liczba dziewcząt Liczba chłopców 

 

I - III 77 40 37 

IV - VIII 101 43 58 

 

Liczba uczniów z opiniami z PPP: 

Klasa Liczba uczniów Liczba dziewcząt Liczba chłopców 

 

I 0 0 0 

II 1 0 1 

III 2 2 0 

IV 4 2 2 

V 5 2 3 

VI 8 6 2 

VII 4 1 3 

VIII 5 1 4 
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Liczba uczniów z orzeczeniami z PPP: 

Klasa Liczba uczniów Liczba dziewcząt Liczba chłopców 

 

I 2 1 1 

VI 1 1 0 

VIII 1 0 1 

 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2018 na tle gminy, powiatu, województwa, kraju: 

Przedmiot Klasa Gmina Powiat Województwo Kraj 

 

J. polski 67,4 68 61,7 60,8 63 

Matematyka 40,2 46 44,6 43,4 45 

J. niemiecki 71,4 82,4 55,2 54,6 42 

J. angielski 61,5 68,5 58,4 58,4 59 

 

 

Zajęcia realizowane w ramach budżetu szkoły w roku szkolnym 2018/2019: 

Lp. Rodzaj zajęć Liczba zajęć 

 

1 Zaj. Sportowe  2 

2 Kółko matematyczne 3 

3 Kółko redakcyjne 1 

4 Kółko teatralne 1 

5 Kółko turystyczno – kraj. 1 

6 Kółko szachowe 1 

7 Kółko j. angielskiego 1 

8 Chór  1 

9 Dydak. –wyrów. 11 

10 Rewalidacja 8 

 

I etap edukacyjny 

- Dydaktyczno – wyrównawcze: 21 uczniów,  

Kl.  Ia – 6 uczniów 1 godz. 

Kl. Ib-  4 uczniów 1 godz. 

Kl. II – 6 uczniów 1 godz. 

Kl. III – 5 uczniów 1 godz. 

 

- Rewalidacja 

Kl. Ib – 2 uczniów 4 godz. 

 

- Nauczyciel wspomagający 

Kl. Ib – 2 uczniów  3 godz. 
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II etap edukacyjny 

Dydaktyczno – wyrównawcze 

Kl. V – 7 uczniów – matematyka 1 godz. 

Kl. V- VI – 7 uczniów – j. polski 1godz. 

Kl. VI – VII 7 uczniów – matematyka 1 godz. 

Kl. VII – 7 uczniów – j. polski 1 godz. 

Kl. VIII – 7 uczniów-  j. polski 1 godz. 

Kl .VIII - 7 uczniów- matematyka 1.godz. 

Kl. VII – VIII – 5 uczniów j. angielski 1 godz. 

 

Rewalidacja  

Kl. VIb – 1 uczeń 2 godz. 

Kl. VIII - 1 uczeń 2 godz. 

 

Indywidualne zaj. dyd.- wyrównawcze 

Kl. IV – 1 uczeń 2 godz. (j. polski, matematyka) 

Kl. VII 1 uczeń 1 godz. (j. polski) 

 

Zapotrzebowanie na zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne: 

Lp. Klasy I –III Klasy IV – VIII 

 

1 Dydaktyczno – wyrównawcze: 

matematyczno - przyrodnicze 3h 

Dydaktyczno – wyrównawcze: 

matematyka  3h 

2 Logopedia 1 h Rewalidacja 1h 

3 Rewalidacja 1h  

4 Gry i zabawy terapeutyczne 1h  

 

Zapotrzebowanie na zajęcia rozwijające: 

Lp. Klasy I –III Klasy IV – VIII 

 

1 Rozwijające logiczne myślenie 2h Kółko matematyczne 2h 

2  Kółko j. angielskiego 1h 

3  Kółko j. niemieckiego 1h 

4  Kółko informatyczne 1h 

5 Fascynujący Świat Nauki i Technologii – wycieczka 1 dzień 

Fascynujący Świat Nauki i Technologii – wycieczka 1 dzień 

6 Warszawa – Centrum Kopernik –wycieczka 2 dni 

7 Hydropolis 1 dzień 

 

 

         Dyrektor 

         Elżbieta Cieśla 
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DIAGNOZA POTRZEB  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STANISZCZE WIELKIE-KOLONOWSKIE 3  

IM. JANA PAWŁA II 

 
 

 
Źródła informacji o szkole: 

1. Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej 

2. Plan i sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 

3. Plan pracy szkoły 

4. Wyniki klasyfikacji 

5. Diagnozy prowadzone przez nauczycieli 

6. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

 

 

Liczba uczniów w szkole: 

Razem: Kl.1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7  Kl. 8 

105 11 18 14 - 20 16 10 16 

 

58 dziewczynek i 47 chłopców. 

 

W szkole prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

Korzystają z niej uczniowie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych lub na wniosek 

wychowawcy po zaobserwowaniu kłopotów w nauce bądź problemów wychowawczych. 

- 14 uczniów posiada opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej: w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców.  

- 2 uczniów posiada orzeczenia : w tym 2 chłopców, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim oraz 

uczeń z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. 

- 8 uczniów korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek wychowawców / własne 

rozpoznanie wychowawców/nauczycieli : w tym 5 chłopców i 3 dziewczynki 

 

Stan bazy lokalowej: 

6 sal lekcyjnych 

1 pracownia komputerowa – komputery z 2008 r. 

1 mini sala gimnastyczna – zaadoptowana z klasy lekcyjnej 

Urządzenie rekreacyjno – sportowe w szkole 

Boisko wielofunkcyjne z bramkami do piłki ręcznej, koszami do gry, skocznią, bieżnią. 

Plac zabaw przedszkolny i środowiskowy, 

Siłownia zewnętrzna. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.145.2019

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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Uczniowie:  

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty – 2019 r. 

j. polski -69 % 

j. angielski – 82 % 

j. niemiecki – 23 % 

matematyka – 58 % 

 

Diagnozy z matematyki  

Klasy IV - VIII 

1) Przeprowadzone we wrześniu 2018 roku oraz we wrześniu 2019 roku wykazały, że uczniowie uzyskują 

bardzo słabe wyniki w następujących obszarach umiejętności:                                                                          

wrzesień 2018:                                                                                                                                                            

klasa V - rozumowanie i argumentacja (19%)                                                                                                                    

klasa VI - rozumowanie i tworzenie strategii (11%)                                                                                                            

klasa VII - rozumowanie i argumentacja (11%)      

Wyjątek stanowi kl. IV - rozumowanie i argumentacja (60 %)   

                                                                                                  

wrzesień 2019:   

klasa VI – rozumowanie i argumentacja ( 8 %)                                                                                                                                                      

klasa VII - rozumowanie i argumentacja (28%)                                                                                                                                                                                                                          

klasa VIII - rozumowanie i argumentacja (31%) 

Klasa V, która od roku uczęszczała na zajęcia szachowe w zakresie rozumowania i argumentacji osiągnęła 

wynik 65 % 

                                                                                                                  

2) Wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki -  Operon 2019 - 28%  

 

3) Średnie ocen z matematyki uzyskane na koniec roku szkolnego 2018/2019:                                                             

klasa IV - 3,45                                                                                                                                                         

klasa V - 3,13                                                                                                                                                                

klasa VI - 3,8                                                                                                                                                          

klasa VII - 3,33 

 

Klasy I – III 

Sprawdzanie  kompetencji uczniów w zakresie: 

• Dodawania i odejmowania pamięciowego liczb w zakresie 100; 

• Rozwiązywania zadań tekstowych; 

• Mnożenia liczb w zakresie 50; 

• Dzielenia liczb w zakresie 50; 

• Odczytywania i zapisywania dat. 

Wyniki diagnozy:  

43% uczniów uzyskało wyniki poniżej 50%.  

Średnia klasy obejmująca wszystkie kompetencje wyniosła 57%.  

Najwięcej trudności sprawiło uczniom rozwiązywanie zadań tekstowych. Powyższe wyniki wskazują na 

konieczność doskonalenia logicznego myślenia oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 

 

Język niemiecki 

Średnie ocen z języka niemieckiego na koniec roku szkolnego 2018/2019:                                                                  

kl. IV - 3.6 

Kl.V – 4,63 

Kl. VI – 4,8                                                                                                                                                                              

kl. VII - 3,87  

Kl.VIII – 4,83 
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Wynik egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 - 23 %                                                                                      

Wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty Operon 2019 - 57% (wynik podwyższyły dwie osoby, ponieważ 

większość osób miała wynik poniżej 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                  

Egzamin wykazał, że uczniowie osiągają słabe wyniki w obszarach:                                                                                                                                                                

- tworzenie wypowiedzi pisemnych                                                                                                                                          

- znajomość funkcji językowych                                                                                                                                                     

- reagowanie na wypowiedzi  

                                                                                                                                                 

Ponadto z obserwacji uczniów na zajęciach wynika, że uczniowie mają problemy z konwersacją. 

 

Dla wyrównania szans edukacyjnych, a także rozwijania zainteresowań w szkole organizowane są 

zajęcia dodatkowe: 

 

NAZWA ZAJĘĆ ŚREDNIA 

LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

Kółko j. angielskiego 5 

Zajęcia rozwijające samorządność 6 

Chór 17 

SKS 15 

Gimnastyka korekcyjna 7 

Rewalidacja  1 

Przygotowanie do konkursów z j.niemieckiego 1 (w II sem.) 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 1 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie II 3 

Zajęcia rozwijające zainteresowania (kółko j. niemieckiego, przygotowanie 

do egzaminu ósmoklasisty)  

10 

Kółko kulinarne  12 

Sklepik szkolny 30 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 15 

Kółko Biblijne 7-10 

Kółko ortograficzne i matematyczne w I sem.  4- 15 

Kółko matematyczne w II sem. 4-10 

Konsultacje z przyrody i biologii 4 

 Kółko teatralne  „FRASZKA” 15 

 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 25 

 Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 5 

 Wieczory z literaturą 10 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie 5 5 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasie 7 i 8 5 

Przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty 6 

Kółko szachowe 12 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.4 4 
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Dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych uczniowie odnoszą sukcesy  

 

Sukcesy uczniów  

 

Organizator Nazwa konkursu Szczebel 

konkursu 

Zajęte miejsce Wynik 

w % 

Mogalo 

Interaktywna 

Edukacja 

 

VERSTEHEN 

 

ogólnopolski 

W – 8        K – 13  81 

W – 6        K – 7   84,4 

JERSZ – 

Łowcy Talentów 

 

DEUTSCHFREUND  

 

ogólnopolski 

 

W – 3        K – 23   

 

86,67 

W – 2        K – 17 92,5 

Komenda 

Wojewódzka                      

w Opolu 

„Pierwszy dzień w szkole. 

Opowiem Ci o 

bezpieczeństwie” 

wojewódzki I  

Kuratorium Opole Wojewódzki Konkurs Języka 

Niemieckiego 

 

gminny 

III  86 

 

Kuratorium Opole Wojewódzki Konkurs Języka 

Niemieckiego 

finał wojewódzki   

Kuratorium Opole Wojewódzki Konkurs j. 

Angielskiego 

gminny I 

 

80 

 

ZO PTTK 

Zawadzkie 

Konkurs piosenki turystycznej międzygminny I 

 

 

BICEK „Świąteczne widoczki” gminny  

Wyróżnienie 

 

BICEK Mikołajkowy Turniej Piłki 

Nożnej Halowej. 

gminny 1  

Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Tłuszczu 

Konkurs Plastyczny na 

znaczek XIX Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Rodziny Szkół  

im. Jana Pawła II na Jasna 

Górę pod hasłem: „Wstańcie, 

chodźmy!” 

ogólnopolski II  

Kuratorium 

Oświaty w Opolu 

Wojewódzki Konkurs Języka 

Niemieckiego 

wojewódzki Finalistka 72,1 

JERSZ – Łowca 

Talentów 

Sprachdoktor ogólnopolski 8 MW       84 MK    

 9                94 

 3                80 

14 

79 

78,5 

74 

73 

PSP w Jemielnicy Mała Olimpiada Matematyczna gminny I 

 

 

Odnowa Wsi 

Staniszcze Małe 

Biegi o puchar Stoczka powiatowy II 

III 

 

Towarzystwo 

Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk 

Matematycznych  

Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny Kangur 

międzynarodowy wyróżnienie 

Międzynarodowy Konkurs 

Kangur Matematyczny 

międzynarodowy wyróżnienie  
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W ramach projektu planowane są  zajęcia odpowiadające na potrzeby uczniów, zajęcia których do tej 

pory w szkole nie było ze względu na przestarzały sprzęt komputerowy, brak pieniędzy na 

organizowanie zajęć dodatkowych i zakup nowoczesnych  pomocy dydaktycznych. 

 

W projekcie będzie uczestniczyło 66 uczniów / 33 dziewczynki i 33 chłopców 

 

Zajęcia dla uczniów planowane w ramach projektu: 

 

1. Kodowanie na dywanie – dla uczniów klas I –III 

3 grupy po 10 osób / 30 osób / 15 dziewczynek i 15 chłopców 

Dla każdej grupy zaplanowano 10 godzin w roku / 30 godzin rocznie 

Dzieci będą rekrutowane na zajęcia na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Na zajęcia będzie mógł  zapisać się  

każdy, uczeń zdolny i ten mający problemy w nauce. Z naszych obserwacji wynika, że dzieci uczą się najlepiej 

podpatrując swoich kolegów, współpracując ze sobą. Dzieci posiadają też naturalną umiejętność tłumaczenia 

swoim rówieśnikom niezrozumiałych kwestii. 

Gdy grupa zrealizuje 10 godzin, będzie nowa rekrutacja do kolejnej grupy. 

 

Przez kodowanie do programowania.                                                                                  

Zajęcia rozwijające zainteresowania, logiczne myślenie, orientację przestrzenną; wprowadzające do 

programowania. Rozwijać będą kompetencje kluczowe niezbędne do programowania i nauki matematyki.  

                                                                             

Analiza testów kompetencji przeprowadzonych w klasach I- III wskazuje potrzebę kształtowania wyżej 

wymienionych umiejętności i kompetencji. Kodowanie uczy również biegłego, twórczego korzystania  

z technologii cyfrowych. Poza tym rozwija kompetencje społeczne, uczy zasad dobrej współpracy. 

 

W ramach zajęć planowane są 2 wyjazdy ( 1 w każdym roku) na zajęcia z kodowania do MODN  

w Opolu. Warsztaty prowadzone w bardzo ciekawy sposób, w nowym miejscu, w świetnie wyposażonej 

pracowni kodowania, będą dla dzieci inspiracją do dalszej pracy i podejmowania nowych wyzwań w szkole. 

Przejazd / Opłata za warsztaty  

 

2. Zajęcia z robotyki dla klas IV – VIII 

3 grupy po 12 osób = 36 osób / 18 dziewczynek + 18 chłopców 

Dla każdej grupy zaplanowano 10 godzin w roku / 30 godzin rocznie 

 

Dzieci będą rekrutowane na zajęcia na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. Na zajęcia będzie mógł  zapisać się  

każdy, uczeń zdolny i ten mający problemy w nauce. Z naszych obserwacji wynika, że dzieci uczą się najlepiej 

podpatrując swoich kolegów, współpracując ze sobą. Dzieci posiadają, też naturalną umiejętność tłumaczenia 

swoim rówieśnikom niezrozumiałych kwestii. 

Gdy grupa zrealizuje 10 godzin, będzie nowa rekrutacja do kolejnej grupy. 

 

 

Diagnozy z matematyki wykazują niski poziom umiejętności matematycznych uczniów. 

Zajęcia z robotyki to zajęcia rozwijające zainteresowania, logiczne  i konstruktywne myślenie, zajęcia 

rozwijające kompetencje kluczowe, myślenie komputacyjne, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,  

przyczynią się do podniesienia u uczniów poziomu rozumowania .  

 

W ramach zajęć z robotyki zaplanowano wycieczkę do Wrocławia, do miejsca gdzie są produkowane roboty. 

Można będzie zobaczyć jak powstają nowoczesne roboty, a także uczestniczyć w warsztatach z robotyki. 

Wycieczkę zaplanowano dla 50 osób – uczestników zajęć + 5 opiekunów 

Przejazd / Obiad  / Wynagrodzenie dla nauczyciela  
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3. Robotyka, warsztaty dla uczniów z innych szkół.  

Wyposażoną w nowoczesne sprzęty pracownię chcemy udostępnić uczniom z innych szkół. 

Zaprosimy ich na warsztaty z robotyki. / Klasy IV - VIII 

2 grupy po 10 osób 

Będą to 4 dwugodzinne warsztaty dla każdej ze szkół w gminie ( 2 warsztaty dla każdej  

ze szkół) / 8 godzin rocznie 

 

4. Mnożymy, dzielimy, logicznie myślimy i świetnie się bawimy / Klasy II -VIII 

3 grupy po 8 osób = 24 osoby ( 12 dziewczynek i 12 chłopców) 

10 godzin rocznie dla każdej grupy - 30 godzin rocznie 

 

To zajęcia dla uczniów mających problemy z matematyką…i nie tylko. 

  

Dzieci będą rekrutowane na zajęcia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek 

nauczyciela, a także na wniosek rodzica.   

W zajęciach będą też mogli uczestniczyć uczniowie chcący utrwalić swoje umiejętności matematyczne. Z 

naszych obserwacji wynika, że dzieci uczą się najlepiej podpatrując swoich kolegów, współpracując ze 

sobą. Dzieci posiadają, też naturalną umiejętność tłumaczenia swoim rówieśnikom niezrozumiałych kwestii. 

Gdy grupa zrealizuje 10 godzin, będzie nowa rekrutacja do kolejnej grupy. 

 

Najważniejszym celem w zajęciach z Kartami Grabowskiego jest rozwijanie myślenia matematycznego, 

czyli umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów oraz korzystanie z matematyki w życiu 

codziennym. 

Dzięki zajęciom, dzieci poznają i utrwalają tabliczkę mnożenia oraz uczą się usprawniania obliczeń 

rachunkowych w pamięci, w zakresie dodawania, odejmowania oraz dzielenia. 

Wszystko odbywa się w trakcie  gier. Nauka matematyki staje się  niezwykłą, bardzo pożyteczną zabawą. 

Dzieci, które mają trudności z matematyką – szybko dają się „wciągnąć” do zabawy.  

Z biegiem czasu posługiwanie się nawet tymi najtrudniejszymi przykładami liczenia – przyjdzie im  

z łatwością. Karty Grabowskiego pomagają nauczyć się liczenia i logicznego myślenia w trakcie zabawy. 

Dziecko chętnie układa pasjanse i angażuje się podczas gier karcianych oraz gier planszowych z kartami. 

Te, które lubią liczyć, będą w tym jeszcze sprawniejsze. Te, które mają trudności podczas liczenia, mają 

okazję szybciej przejść na rachunek pamięciowy. Grając, wszystkie wysilają swój umysł i chcą rozumować 

sprawniej i szybciej. W trakcie gier dzieci mają także wiele okazji do kształtowania swej odporności 

emocjonalnej: 

- uczą się znosić porażki bez niepotrzebnych dramatów; 

- doświadczają, że nie zawsze wszystko musi udać się i czasami trzeba się z tym pogodzić; 

- rozwijają zdolność do skupiania się na czymś jednym przez dłuższy czas. 

 

5. Kółko szachowe / klasy I - VIII 

8 osób / 4 dziewczynki / 4 chłopców 

20 godzin w roku 

 

Rekrutacja na zasadzie dobrowolności. 

Prowadzenie nauki gry w szachy w wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Gra  

w szachy rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów, powiększa 

objętość pamięci wzrokowej, uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo - skutkowych, 

analizowania sytuacji i wyciągania wniosków. Gra w szachy to również żywa lekcja geometrii.  

Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, 

odwaga, wyobraźnia, uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się 

nawet w najtrudniejszej sytuacji, 

W ramach kółka szachowego planowane są 2 międzyszkolne turnieje szachowe/ 1 turniej w roku/. Podczas 

rywalizacji międzyszkolnej uczniowie będą mogli porównać swoje umiejętności w zróżnicowanej grupie , 

stawią czoła stresowi, sprawdzą swoją skuteczność pod presją czasu. 
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6. Trening umiejętności społecznych 

Zajęcia będą odbywały się w 2 grupach  

Dla każdej grupy zaplanowano 10 godzin w roku / 20 godzin rocznie 

Rekrutacja na zajęcia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na 

wniosek wychowawcy. 

 

1. Pierwsza grupa : 2 dzieci ( 1 dziewczynka, 1 chłopiec ) 

uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym - uczeń z autyzmem jak i  jedna uczennica 

posiadająca opinie o mutyzmie selektywnym . 

2. Druga grupa -  5 uczniów ( 5 chłopców ) 

dla uczniów, których zachowanie budzi niepokój, w tym zespoły nadpobudliwości ruchowej, zaburzenia 

aktywności i uwagi, niepełna dojrzałość emocjonalno-społeczna, posiadających opinie  

o nadpobudliwości ruchowej, zaburzeniach aktywności i uwagi, niepełnej dojrzałości emocjonalno-

społecznej oraz z rozpoznania wychowawców o poważnych problemach z zachowaniem, które budzą 

niepokój . 

 

W naszej szkole jest jeden uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym- uczeń  

z autyzmem jak i  jedna uczennica posiadająca opinie o mutyzmie selektywnym (pierwsza grupa) oraz 5 

uczniów posiadających opinie o nadpobudliwości ruchowej, zaburzeniach aktywności  

i uwagi, niepełnej dojrzałości emocjonalno-społecznej oraz z rozpoznania wychowawców  

o poważnych problemach z zachowaniem, które budzą niepokój (druga grupa). 

 

Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka czy osoby  

z autyzmem. Jest metodą terapii umożliwiającą osobom z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie 

kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. 

 

Celem zajęć jest: 

• trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych 

• trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie, 

• umiejętność współpracy w grupie, 

• metody radzenia sobie z emocjami, 

• praca nad przestrzeganiem zasad, 

• uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, 

• odreagowanie napięć emocjonalnych, 

• kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

 

 

7. Kółko języka niemieckiego 

8 osób / 4 dziewczynki / 4 chłopców 

20 godzin w roku szkolnym 

 

Rekrutacja na zasadzie dobrowolności. 

 

Przykładowe średnie ocen z języka niemieckiego na koniec roku szkolnego 2018/2019:                                                                                                                          

kl. IV - 3.86                                                                                                                                                                              

kl. VII - 3,87                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019   

j. polski -69 % 

j. angielski – 82 % 

j. niemiecki – 23 % 

matematyka – 58 %                                                                                                  
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Wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty Operon 2019 - 57% (wynik podwyższyły dwie osoby, ponieważ 

większość osób miała wynik poniżej 50%)  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Diagnozy wykazują, że uczniowie osiągają słabe wyniki w obszarach:                                                                                                                                                                

- tworzenie wypowiedzi pisemnych                                                                                                                                          

- znajomość funkcji językowych                                                                                                                                                     

- reagowanie na wypowiedzi                                                                                                                                                  

Ponadto z obserwacji uczniów na zajęciach wynika, że uczniowie mają problemy z konwersacją. 

 

Język obcy towarzyszy na praktycznie na co dzień – w mediach, internecie, telewizji, w przestrzeni 

publicznej. Znajomość języka obcego zwiększa szanse na lepszą jakość życia, zdobycie lepszej pracy, 

możliwości podróżowania, poznawania nowych ludzi i kultur. 

 

Jeden z psychologów  z York University zauważył, że studenci języków obcych osiągają lesze wyniki  

w standardowych testach niż ich rówieśnicy, którzy posługują się tylko językiem ojczystym. Szczególnie 

różnicę tę było widać w przypadku zadań matematycznych, czytania oraz słownictwa. Osoby, które płynnie 

posługują się językami obcymi są bardziej elastyczni umysłowo, kreatywni, mają umiejętność myślenia 

wyższego, rozwiązywania problemów, mają też większą wiedzę na temat tego  jak radzić sobie w 

zmieniającym się świecie. 

 

 

 

Nauczyciele: 

 

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole ( 23 ) posiadają wykształcenie wyższe magisterskie: 

Stażyści – 3 

Kontraktowi – 2 

Mianowani – 5  

Dyplomowani – 13 

 

Ukończone studia:                                                 

1. Filologia angielska 

2. Filologia germańska 

3. Filologia polska 

4. Wychowanie muzyczne 

5. Wychowanie fizyczne 

6. Wychowanie techniczne 

7. Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu 

8. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

9. Edukacja wczesnoszkolna 

10. Geografia 

11. Chemia 

12. Biologia 

13. Wychowanie techniczne 

14. Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką 

15. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i neurodydaktyką   

16. Teologia 

 

Studia podyplomowe:                                          

1. Oligofrenopedagogika 

2. Informatyka 

3. Matematyka 

4. Logopedia   przedszkolna   i szkolna 

5. WOS 
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6. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w 

tym z zespołem aspergera. 

7. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

9. Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem,zespołem Aspergera 

10. Fizyka 

11. Bibliotekoznawstwo 

12. Wychowanie do życia w rodzinie 

13. EDB 

14. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 

15. Edukacja muzyczna i plastyczna  

16. Pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną i oligofrenopedagogiką 

17. Zarządzanie w placówkach oświatowych 

18. Filologia polska 

 

Kurs kwalifikacyjny: 

1. Terapia pedagogiczna z elementami logopedii 

2. Certytfikat:Edu Coach ICI 

 

Nauczyciele podejmują  doskonalenie zawodowe w oparciu o aktualne potrzeby uczniów.  

Rok szkolny 2018/2019: 

szkolenie Kurs kierownika wycieczek  

webinar Logorytmika w praktyce logopedycznej 

webinar  Autyzm - jak pracować z dzieckiem nad rozowjem komunikacji? 

studia podyplomowe Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej:  Wspomaganie 

rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

warsztaty Hejt i agresja w szkole. 

webinar ABC spektrum autyzmu 

szkolenie Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 

konferencja Technologie cyfrowe w szkole 

webinarium Jak rozwijać czytelnictwo u dzieci. 

konferencja Konferencja przedmiotowo metodyczna 

warsztaty GIMP. Edycja zdjęć i grafiki 

webinarium „ Materiały na lekcje jak z bajki” 

webinarium „ I nie zapomnę cię aż do … kolejnej lekcji” 

webinar Niesforny uczeń. Sposoby na ciszę w klasie. 

szkolenie  Motywacyune DNA 

szkolenie Obsługa tablicy interaktywnej 

szkolenie Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać pracę uczenia się 

uczniów? 

szkolenie Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 

perspektywie realizacji nowej podstawy programowej 

szkolenie Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach 

oświatowych 

szkolenie Uczą mnie i co? Uczę się i nic. Projektowanie uczenia się dzieci 

webinarium TIK a kluczowe kompetencje osobiste i społeczne  w procesie uczenia 

się 

szkolenie Jak motywować uczniów? 

szkolenie ABC spektrum autyzmu  

warsztaty Pomysły na gry i zabawy rozwijające sprawności językowe 
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W ramach projektu nauczyciele podejmą następujące formy doskonalenia: 

  

nazwa  

  

liczba  

liczba  

n-li   
 z czego wynika potrzeba udziału nauczyciela … organizator  

Programowanie 

dla najmłodszych 
3 szkolenia  1 

Podnoszenie kompetencji, doskonalenie warsztatu 

pracy nauczyciela w związku z prowadzonymi 

zajęciami z kodowania. 

RCRE  

Robotyka  1 warsztaty 6 
Podnoszenie kompetencji, doskonalenie warsztatu 

pracy nauczycieli z robotyki 
-  

"Karty 

Grabowskiego" - 

Warsztaty dla 

nauczycieli  

1 warsztaty 10 

Podniesienie   kwalifikacji w celu  uatrakcyjnienia  

zajęć i rozbudzenia  w uczniach pasji do 

matematyki 

Karty 

Grabowskie

go 

Warsztaty : " 

Zrozumieć by 

chronić-  

specyficzne 

problemy dzieci 

porzuconych" 

1 warsztaty 15 
Podnoszenie kompetencji, doskonalenie warsztatu 

pracy nauczyciela z uczniem trudnym. 

ITEM - 

Centrum 

Psychologic

zne -Teresa 

i Emil 

Szumiło  

Cykl warsztatów  

dla nauczycieli:                          

Zarządzanie 

emocjami 

własnymi, 

nauczyciela, 

ucznia, rodzica. 

Zarządzanie 

emocjami w 

grupie, praca z 

procesem 

grupowym dzieci. 

Zarządzanie 

stresesem.  

4 x 8 godzin 8 

Uczestnictwo w  szkoleniach  pozwoli: 

- wzmocnić umiejętności komunikacyjne, nawet 

trudny rozmówca będzie dla nauczyciela  

wyzwaniem, a nie problemem, 

- zrozumieć język, zachowanie, decyzje działania 

dzieci i umiejętnie pracować z ich problemami, 

- poradzić sobie z brakiem motywacji dzieci ,  

- zidentyfikować i zrozumieć ludzkie zachowania  

i emocje, które będą dla nauczyciela  czytelne  

i zrozumiałe, pomogą rozwiązywać trudne relacje  

w grupie , jakimi są przemoc psychiczna i 

fizyczna. 

- zmienić swoje życie i życie ludzi, z którymi 

pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe, 

poprzez poznanie  

i wyćwiczenie kompetencji coachingowych. 

Szkoła 

Coachingu - 

Lilianna 

Kupaj 
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Szkoła Coachingu 

II stopnia – Coach 

ICI – 

poszerzający 

wiedzę 

teoretyczną 

i umiejętności 

praktyczne, 

w coachingowej 

pracy 

z nauczycielem, 

uczniem, 

rodzicem. 

135 godzin 1 

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych w coachingowej pracy        z 

nauczycielami, uczniami  i rodzicami: 

-  przełoży się na  udoskonalenie  myślenia 

krytycznego, refleksyjnego  i analitycznego,  

-  przyczyni się do  zwiększenia motywacji do 

działania, zaangażowania w pracy ,  

-  uruchomi wewnętrzną motywację do dalszego 

rozwoju i zmian,  

-  pozwoli lepiej zrozumieć  postawę swoją i 

innych, 

-  zwiększy świadomość osiągania  efektów 

poprzez pozytywną motywację i współpracę, 

-  podniesie efektywność w pracy zespołowej, 

-  poprawi relacje między pracownikami 

Szkoła 

Coachingu - 

Lilianna 

Kupaj 

 

Pomoce dydaktyczne: 

 

Z uwagi na fakt, że szkoła nie posiada odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć, 

niezbędny będzie zakup dodatkowego sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

rodzaj zajęć pomoce dydaktyczne 
liczba 

sztuk 

Kodowanie na 

dywanie klasy I-

III 

Mata do kodowania  
2 

 Mini mata do kodowania  2 

 Koduj mata  2 

Zestaw matematyczno- humanistyczny z dużą dwustronną matą do 

kodowania + ćwiczenia  2 

Robotyka  

Zestaw szkolny 6 ozobotów bit  1 

Puzzle do ozobota  5 

Klocki edukacyjne WeDo 2.0 Lego robot edukacyjny (zestaw bazowy z 

oprogramowaniem)  10 

Program Logomocja  - Licencja szkolna  
1 

1. Okablowanie strukturalne – koszt wykonania sieci LAN i 230V dla 

pracowni. Cena zawiera materiały i usługę okablowania.   
1 

2. System zarządzania siecią – oprogramowanie służące do zarządzania 

i monitorowania sieci w komputerowej w szkole. Licencja na 

oprogramowanie „Opiekun ucznia”, to cena ok. 50,00 zł za 1 sztukę na 1 

rok 

24 

3. Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory 

sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - urządzenie sieciowe 

służące do łączenia różnych sieci komputerowych 

1 
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4. Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub 

inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera - urządzenia 

wyposażone w zainstalowany system operacyjny + pakiet Office Standard 

12 

5. Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, 

lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera - urządzenia 

wyposażone w zainstalowany system operacyjny. + pakiet Office 

Standard,  

1 

6. Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz 

zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym - szafa 

przystosowana do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów oraz 

tabletów 

1 

7. Wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do 

projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne, 

wideoprojektory, ekrany dotykowe, monitory  

1 

8. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - urządzenie współpracujące z 

komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i 

skanowanie 

1 

9. Roboty – urządzenia służące do nauki robotyki i programowania 8 

10. Projektor - urządzenie służące do projekcji obrazu w dużym 

formacie 
1 

Trening 

umiejętności 

społecznych 

Książki:   

Kalejdoskop emocji dla młodzieży 1 

Emocje - nazywam,rozumiem, wyrażam 1 

Emocje i relacje społeczne-stymulacja 1 

Podstawowe zasady zaschowań społecznych-karty pracy 1 

Karty emocji 1 

Karty rozwojowe -SENS 1 

Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość-zestaw scenariuszy  1 

Książki do treningu umiejętności społecznych 1 

Mnożymy, 

dzielimy,logicznie 

myślimy i 

świetnie się 

bawimy 

Karty Grabowskiego  - tabliczka  mnożenia 
4 

Karty Grabowskiego  - dodawanie i odejmowanie 
4 

Karty Grabowskiego  - logiczne myślenie 
4 
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Bączek matematyczny  4 

Kółko języka 

niemieckiego 

 Programy multimedialne – np. Didakta Język Niemiecki  1 

 Multimedialne Pracownie Przedmiotowe  1 

 Plansze interaktywne  1 

Gry dydaktyczne do nauki j. obcych – np. Bitwa na słówka  3 

Gry dydaktyczne do nauki j. obcych – Kettenfragen 3 

 Gry językowe  6 

Gry dydaktyczne do nauki j. obcych Lingua Ludica  2 

Gry dydaktyczne do nauki j. obcych – Domino  3 

 Gry dydaktyczne do nauki j. obcych – gry planszowe (10x45 zł) 10 

Kółko szachowe 

Zegary szachowe  10 

"Grajmy w szachy"  cz.1-3 9 

Szachy  10 

Nagrody na turniej szachowy;  2 

Szachy demonstracyjne rolowane magnetyczne  1 

 

 Analiza posiadanego sprzętu i pomocy: 

 

Kodowanie na dywanie   

 

Brak  pomocy do zajęć 

Robotyka Wyposażenie pracowni komputerowej:                                                                   

1) serwer + 10 komputerów otrzymanych w ramach projektu "Pracownia 

komputerowa w każdej szkole" w roku 2008.                                      

Podstawowe oprogramowanie: system operacyjny - Microsofrt Windows 

Vista Business Pl oraz pakiet Office: Microsoft Office Profesional Plus 2007.           

2) 4 komputery poleasingowe;                                                                             

3) projektor firmy Benq zakupiony w 2014 roku;                                                  

4) notebook Aristo z 2009 roku;                                                                  

5)laptop Asus z 2012 roku 

Stary sprzęt komputerowy nie pozwala na zainstalowanie nowych 

programów, niezbędnych do realizacji podstawy programowej. 

 

Kółko szachowe 5 kompletów szachowych 

Mnożymy, dzielimy, 

logicznie myślimy                  

i świetnie się bawimy 

2 talie Kart Grabowskiego do tabliczki mnożenia 

Trening umiejętności 

społecznych 

1. Karty Pracy – rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne „Kim 

jestem? Co czuję? Czego potrzebuję?” Emocje dziecka, psych. Anna Karcz 

2. „Garść radości ,szczypta złości „– Wojciech Kołyszko, Jovanka 

Tomaszewska 

3.  E-motionz wersja Mini – ultradynamiczna grlanszowa 

Kółko języka 

niemieckiego 

1. Plansze - Gramatyka języka niemieckiego                                                                   

2. Gry planszowe (5 szt.) - głównie przeznaczone dla uczniów młodszych                                                              

 

 

         Dyrektor 

         Dorota Robak-Detko 

 

Id: 6B8F06E9-4E1D-4967-89ED-E413AB64D4C1. Podpisany Strona 13



 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOZA POTRZEB 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STANISZCZE MAŁE-SPÓROK 

IM. ŚW. JACKA 

 

 

 

1. Diagnoza potrzeb szkoły – matematyka  

 Matematyka jest przedmiotem powszechnie uważanym, jako trudny. Czasami wręcz 

zbyt trudny, żeby się nim interesować. Uczniowie często uciekają w schematyczne myślenie, 

ograniczają się do stosowania odpowiednich wzorów w określonym rodzaju zadań. Nie chcą 

też szukać własnych rozwiązań. U każdego ucznia trzeba i można rozwijać matematyczne 

umiejętności. Jest to ważne dla ogólnego rozwoju człowieka – wspiera samodzielne myślenie, 

wytrwałość w poszukiwaniu odpowiedzi, rozwiązywanie problemów. Analizując pracę 

uczniów, a także wyniki egzaminu ósmoklasisty, można stwierdzić, że to właśnie z 

rozwiązywaniem problemów i argumentacją uczniowie mają największe trudności.   

Sprawność 

rachunkowa 

Wykorzystanie 

 i tworzenie 

informacji 

Wykorzystanie 

 i interpretowanie 

reprezentacji 

Rozumowanie 

 i argumentacja 

PSP 

SMS 

Wynik 

ogólnopolski 

PSP 

SMS 

Wynik 

ogólnopolski 

PSP 

SMS 

Wynik 

ogólnopolski 

PSP 

SMS 

Wynik 

ogólnopolski 

67 % 54% 70 % 49% 55% 44 % 25 % 39% 

PSP SMS – Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok  

Średnia wyników z egzaminu ósmoklasisty z matematyki  w Publicznej Szkole Podstawowej 

Staniszcze Małe – Spórok w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła  54,2%. Ich wyniki nie są 

zadawalające. Często nie podejmują wysiłku związanego z rozwiązywaniem zadań. Brak im 

wiary we własne możliwości, twierdzą, że nie potrafią się nauczyć matematyki,  

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.145.2019

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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są zniechęceni. Problem jednak nie zależy tylko od ich indywidualnych predyspozycji  

i umiejętności, ale i od środowiska w którym się wychowują. Uczniowie o obniżonych 

zdolnościach uczenia się mają problem w zakresie umiejętności matematycznych związanych 

z rozumowaniem i tworzeniem strategii. W zakresie czynników środowiskowych możemy 

wskazać: brak systematycznej pracy w domu, brak możliwości uzyskania pomocy ze strony 

rodziców. Rodzice nie są w stanie pomóc dzieciom z powodu braku wiedzy, bądź wolnego 

czasu ze względu na pracę i obowiązki domowe. Dlatego istnieje potrzeba zorganizowania 

dodatkowych zajęć z  matematyki. Ułatwią one uczniom rozwijanie sprawności rachunkowej, 

umiejętności logicznego rozumowania i doskonalenie umiejętności zdobytych na lekcjach 

Jednak ze względu na to, że matematyka, choć nazywana królową nauk, często postrzegana jest 

przez uczniów jako trudna i nudna musimy przełamywać niechęć dzieci do tego ścisłego 

przedmiotu i zmieniać ich sposób myślenia. Można to uczynić m.in. stosując nowoczesne 

pomoce dydaktyczne –  aplikacje i programy rozwijające umiejętności matematyczne. 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoliłoby na rozbudzenie zainteresowania 

tematem, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego 

 i przełamanie bariery - strach przed zagadnieniami matematycznymi. Wiemy, że kolorowy 

obraz, dźwięk mają wpływ na podniesienie atrakcyjności zajęć, a tym samym stopień 

przyswajania przez uczniów nowych wiadomości w sposób mimowolny i przyjemny. 

Uczniowie chętniej angażują się na takich zajęciach, pokonują swoją „nieśmiałość” wobec 

matematyki. Podniesienie kompetencji matematycznych uczniów daje większe szanse na 

zastosowanie tej wiedzy w życiu codziennym (planowanie zakupów adekwatnych do 

zarobków, planowanie remontów, planowanie i obliczanie czasu w ciągu dnia). Ta dziedzina 

przekłada się na lepszy start w dorosłe życie i podjęcie dobrej pracy.  Praca z zainteresowaną 

grupą uczniów umożliwi rozwinięcie tych kompetencji, a także pozwoli na przygotowanie 

uczniów do samodzielnego uczenia się, w którym ważną rolę odgrywa wyposażenie ich  

w umiejętność czytania tekstu matematycznego.   

 

2. Kółko szachowe „Szach-Mat” 

Wprowadzenie projektu kółka szachowego – „Szach-Mat” pokrywa się z ideą 

popularyzacji nauki gry w szachy założoną przez Komisję Europejską. Komisja Europejska 

podkreśla, że wdrażanie gry w szachy od najmłodszych lat ma pozytywny i wszechstronny 

wpływ na rozwój ucznia. Wpływa na poprawianie koncentracji, pamięci, rozwijania twórczego 
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myślenia, zwiększenie cierpliwości czy wytrwałości w dążeniu do założonego celu. Uczy 

podejmowania decyzji a także sportowego zachowania.  

  Zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 przeznaczone będą dla uczniów klasy III i IV. 

Obecna  klasa III napisała test diagnozujący z części matematycznej na niskim poziomie. Gra 

w szachy może być tu narzędziem, który wspomoże uczniów w przyswajaniu wiadomości i 

umiejętności zawartych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Wpłynie 

na umiejętność radzenia sobie z rozwiązywaniem zadań wymagających logicznego myślenia. 

Rozgrywki szachowe niewątpliwie wiążą się także z ćwiczeniem matematycznego umysłu a to 

wszystko połączone jest z dobrą zabawą wspomagającą rozwój emocjonalny i intelektualny 

dziecka, kładąc nacisk na rozwijanie potencjału twórczego. W konsekwencji to wszystko 

pozwoli uczniom uzyskać wyższe oceny z poszczególnych przedmiotów. Poza tym, w dobie 

Internetu, telefonów komórkowych i wirtualnego spędzania czasu ze znajomymi - gra w szachy 

daje możliwość oderwania się od „wirtualnej rzeczywistości” oraz rzeczywistego spotkania się 

z rówieśnikami i rozwijania swoich zainteresowań.  

Podczas zajęć uczniowie poznawać będą podstawy i taktykę gry w szachy, a także 

ukierunkowywani będą na własny sposób myślenia. 

  Z wywiadu i obserwacji wynika, że uczniowie naszej szkoły chętnie grają w szachy, 

bądź też chętni są do poznawania zasad gry, gdyż jest to dla niech atrakcyjna umiejętność. Na 

przerwach nie mają jednak czasu aby wystarczająco wdrożyć zasady gry i ćwiczyć. W naszej 

szkole nigdy wcześniej nie były prowadzone takie zajęcia co niewątpliwie wzbudzi 

zainteresowanie i podniesie jakość pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej i 

budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców.  

 

3. Programowanie 

W ramach wdrożonej od 2017 r. reformy szkolnictwa w Polsce kluczowymi stały się 

m.in. kompetencje językowe, matematyczne, przyrodnicze (naukowo-techniczne) i 

informatyczne. 

W szkole brakuje kółek zainteresowań. Dodatkowe zajęcia przeznaczone są przede 

wszystkim do przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych oraz egzaminu 

ósmoklasisty. Dodatkowym problemem jest sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych, wszystkie 

zajęcia dodatkowe dotychczas prowadzone realizowane były w ramach zniesionych 

dodatkowych godzin dydaktycznych nauczycieli wynikających z artykułu 42 Karty 
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Nauczyciela. Przeprowadzona diagnoza wykazała konieczność uatrakcyjnienia oferty 

edukacyjnej szkoły o zajęcia zachęcające uczniów do nauki przedmiotów: matematyki, 

informatyki, programowania oraz przyrody.  

W ramach przeprowadzonych badań dotyczących zainteresowań uczniów oraz ich ocen 

nauczyciel wybrał łącznie 14 uczniów, który w roku szkolnym 2020/21 (6 uczniów) i 2021/22 

(8 7 uczniów) będą uczyć się programowania. 

Zajęcia „Programowanie C++” promują ideę nauki programowania wśród dzieci i 

młodzieży. Mają one na celu zwiększenie świadomości o programowaniu, zapoznanie z 

programowaniem i narzędziami programistycznymi, nowymi technologiami, a dla starszych 

uczniów również zwiększenie świadomości o dalszej ścieżce edukacji i pracy w IT (kierunki 

szczególnie dziś i w przyszłości pożądane na rynku pracy). Zajęcia te przyczynią się do 

kompleksowego rozwoju intelektualnego, osobowościowego i fizycznego uczniów, będą 

wyrównywać szanse edukacyjne uczniów, wpłyną na polepszenie wyników uzyskiwanych 

przez uczniów w egzaminach zewnętrznych, będą rozbudzać ciekawość poznawczą ucznia 

przez zróżnicowanie metod i form pracy oraz będą wspierać uczniów w „mądrym” 

wykorzystywaniu narzędzi informatycznych.  

Do przeprowadzenia zajęć konieczny jest zakup 8 komputerów, ponieważ pracownia 

komputerowa w szkole jest przestarzała (komputery z niewspieranym już systemem 

operacyjnym Windows XP) - z tego wynikają problemy z zainteresowaniem ucznia zajęciami, 

ponieważ posiada on często sprzęt i oprogramowanie wyższej klasy niż w szkole (szkoła nie 

nadąża za oczekiwaniami ucznia). 

 

4. Zajęcia przyrodnicze 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie geografii, biologii i fizyki 

ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych – kompetencji matematycznych i 

podstawowych kompetencji naukowo-technicznych. Poprzez stosowanie metody 

eksperymentalnej i badawczej uczniowie zyskują możliwość lepszego poznania praw 

rządzących naturą, podstawowych pojęć i zagadnień związanych z życiem codziennym. 

Planowane doświadczenia mają także na celu uzupełnienie treści realizowanych na zajęciach 

lekcyjnych (w oparciu o podstawę programową). Zróżnicowany poziom możliwości 

percepcyjnych uczniów w klasie nierzadko uniemożliwia wykonanie dodatkowych 
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eksperymentów w ramach danej jednostki lekcyjnej. W związku z powyższym dostrzeżono 

konieczność realizacji dodatkowych zajęć w zakresie przedmiotów przyrodniczych.  

W miastach możliwość zaobserwowania przykładów zjawisk naukowych jest większa 

niż w środowiskach wiejskich (np. eksperymenty naukowe na uniwersytecie czy  park 

akustyczny w Opolu). Uczniowie naszej szkoły mają utrudniony dostęp do podobnych atrakcji. 

Dlatego organizowanie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem odpowiednich pomocy 

dydaktycznych umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych. 

Podstawową cechą przedmiotów przyrodniczych jest ich duża użyteczność w życiu 

codziennym. Znajomość organizmu ludzkiego lub podstawowych praw fizyki warunkuje nasze 

zdrowie i bezpieczeństwo. Posługiwanie się mapą cyfrową  lub wykorzystywanie systemu GPS 

to umiejętności, bez których trudno dziś wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie. Dlatego 

w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych niezwykle ważne jest łączenie teorii z praktyką. 

Odwoływanie się w trakcie lekcji do praktycznych przykładów zastosowania zdobywanej przez 

uczniów wiedzy, np. poprzez pokaz, doświadczenie, eksperyment lub zajęcia praktyczne, 

utrwala i systematyzuje zdobytą wiedzę, a tym samym pozwala uzyskiwać lepsze wyniki w 

nauczaniu. 

Aby pozwolić i pomóc naszym uczniom w pełni zrozumieć zjawiska przyrodnicze 

proponujemy zajęcia badawcze, w trakcie których będziemy angażować ich w praktyczne 

poznawanie otaczającego świata.  

 

5. Zajęcia z języka angielskiego – uczeń zdolny 

 

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz oraz analizy ocen z języka angielskiego 

nauczyciel wyłonił 6 uczniów uzdolnionych tzn. wyróżniających się poziomem wiedzy z języka 

angielskiego. Posiadają oni duże zdolności językowe, szerokie zainteresowania, silną 

motywację i zdolność do wytężonej pracy. Wdrożenie odpowiednich metod pracy z uczniem 

zdolnym spowoduje dalszy przyrost wiedzy i rozwój zdolności językowych ucznia, sprawi 

satysfakcję dziecku, jego rodzicom i nauczycielom. To z kolei doprowadzi do wzrostu poczucia 

własnej wartości uczniów i być może wpłynie pozytywnie na inne dzieci, które będą miały 

wzór do naśladowania. Poza tym, mobilizowanie uczniów do dalszego rozwoju poprzez 

dostarczanie im specjalnie przygotowanych dla nich zadań i materiałów będzie również 

doskonałą formą przygotowania do konkursu języka angielskiego, co w przypadku uzyskania 

tytułu laureata tegoż konkursu będzie korzyścią w procesie rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych, jak i powodem do dumy dla nauczyciela i szkoły.  
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W tym roku w klasie szóstej prowadzona jest innowacja pedagogiczna, w której między 

innymi biorą udział uczniowie wyłonieni do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka 

angielskiego. Uczniowie na lekcjach z innowacją przyswajają określone wiadomości i 

umiejętności językowe poprzez interakcyjne formy pracy, a tym samym przygotowują się do 

spontanicznej komunikacji w autentycznych sytuacjach.  

W naszej szkole znajdują się uczniowie z dużą motywacją do nauki, poszerzania 

doświadczeń, poznania kultury i obyczajowości krajów anglojęzycznych. Według ankiety 

dotyczącej zainteresowań uczniów zajęciami pozalekcyjnymi to właśnie zajęcia z języka 

angielskiego były wymienianie najczęściej.  

 

 

 

         Dyrektor 

         Rafał Pocześniok 
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