
Realizacja przykładowych zadań w ramach koncepcji pracy Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2019/2020 i zadań koniecznych 

wynikających z bieżącego nadzoru prowadzonego przez dyrekcję szkoły 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Szkolenie dla uczniów oraz rodziców klas 4-8SP w zakresie cyberprzemocy, 

odpowiedzialności prawnej związanej z cyberprzemocą i profilaktyką cyberprzemocy 

(org. GKRPA) (9.12.2019 r.). 

 W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole jest realizowany projekt 

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

w tym obchody 30-lecia szkoły w budynku przy ul. Miki 37. 

 Finał projektu „30-lecie przeniesienia szkoły w Żernicy do nowego budynku przy ul. Miki 

37” (przygotowania: 2018-2019). 

 1 marca 2020 r. – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym uczniowie 

naszej szkoły przystąpili do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

#SzkołaPamięta. 

 Przygotowanie fotografii przez kl. 6c na konkurs zorganizowany przez Kuratorium 

Śląskie z okazji 100-lecia powstań śląskich. 

 Akcje charytatywne (np. Zumba dla Franka, WOŚPR, kolędowanie). 

 Realizacja innowacji pedagogicznej „Nie jestem sam, czyli razem raźniej” (cel: oswojenie 

i uwrażliwienie dzieci na niepełnosprawności, motywowanie uczniów do udzielania 

pomocy innym). 

 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych. 

 Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć wg harmonogramu uroczystości szkolnych, 

planów pracy zespołów nauczycieli, w tym: liczne konkursy, Noc naukowców, 

Osobliwości świata fizyki. 



 Przygotowanie uczniów do konkursów (np. Ogólnopolski Konkurs Origami „Magia 

zamknięta w papierze” – temat IX edycji „Przygoda w kosmosie”; Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski; V Regionalny Konkurs Kolędy Niemieckojęzycznej) i zawodów 

sportowych. 

 Udział uczniów w warsztatach (np. „Tajemniczy świat chemii”, org. przez Górnośląskie 

Centrum Edukacyjne (GCE) wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego w Gliwicach). 

 Udział w przedsięwzięciach kulturalnych (kino, teatr, np. spektakl pt. „Bo fantazja jest od 

tego” w wykonaniu młodszej grupy Teatru Castello – z udziałem uczniów naszej szkoły – 

pod kierunkiem pana Tomasza Białka – 24.02.2020 r.). 

 Organizacja konkursów szkolnych (np. konkurs recytatorski „Treffen mit den deutschen 

Dichtern” – 14.12.2019 r.). 

 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

 Kontynuacja innowacji „NeoTrieVR” (cel: opracowanie i testowanie zajęć dydaktycznych 

opartych na wirtualnej geometrii). 

 Kontynuacja innowacji „Matematyka po japońsku - nauczanie matematyki metodą 

problemową” (cel: rozwijanie myślenia matematycznego uczniów kasy II, samodzielności 

poznawczej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej intelektualnie 

i emocjonalnie). 

 Przygotowanie wyjazdu edukacyjnego do Andaluzji (Hiszpania 2019 r.). Przedsięwzięcie 

to obejmowało uczestnictwo w międzynarodowym spotkaniu poświęconym 

nowatorskiemu programowi do nauczania geometrii NeoTrieVR. 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia językowe i matematyczne prowadzone metodą eksperymentu LEGO 

Education w ramach projektu „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy”. 

 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego: 

 Realizacja projektów e-Twinningowych. Przykład: szkoła przystąpiła do 

międzynarodowego projektu: „Nature doesn't produce wasteˮ na platformie e-Twinning. 



Koordynatorem jest nauczycielka matematyki i geografii Grażyna Morga wespół z panią 

Mirandą Dudą – nauczycielką biologii. Celem projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi 

na piękno, budowanie postawy szacunku wobec przyrody, podejmowanie działań na rzecz 

ochrony środowiska, krzewienie proekologicznych postaw w domu i szkole, a szczególnie 

związanych z segregacją odpadów i ich recyklingiem, zdobycie i poszerzenie wiedzy 

z zakresu edukacji ekologicznej oraz zapoznanie ze skutkami niewłaściwego 

gospodarowania człowieka na Ziemi. 

 Przygotowywanie kolejnych numerów „Szkolnych Rewolucji”. 

 Kontynuowanie tutoringu (prow. G. Morga, B. Kurowska). 

 Wprowadzenie indywidualnych programów nauczania dla 13 uczniów klas 6-8 

z przedmiotów: język niemiecki, matematyka, biologia, chemia, historia.  

 

6. Wprowadzenie platformy Microsoft Teams (Office 365) do nauki zdalnej oraz organizacji 

pracy szkoły w warunkach izolacji spowodowanej koronawirusem wywołującym COVID-

19 (kwiecień 2020 r.).  

 Szkolenie nauczycieli „Edukacja zdalna z Microsoft Teams” (maj 2020 r.). 

 Ewaluacja pracy zdalnej (sierpień 2020 r.). 

 

7. Promowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz dbaniu o jego wizerunek. 

 Pedagogizacja rodziców przedszkolnych (np. „Kształtowanie dojrzałości szkolnej 

w kontekście nowych technologii”, „Rozwój dziecka a nowoczesne technologie. 

Integracja sensoryczna – co robić, by wspierać dzieci w rozwoju. W jaki sposób dzieci się 

uczą”, „Jak wspierać rozwój dziecka”) (9.12.2020 r.). 

 Udział uczniów w licznych konkursach i zawodach sportowych (np. w zakresie języka 

mniejszości narodowej, plastycznych, recytatorskich, sportowych). 

 Udział dzieci w Gminnym Dniu Seniora (Kuźnia Nieborowska, Żernica). 

 Organizacja 30-lecia szkoły w Domu Kultury w Żernicy (15.10.2019 r.). 

 Udział dzieci w jarmarku org. przez Koło Gospodyń Wiejskich (1.12.2019 r.). 

 Udział wychowanków w kolędowaniu przy ognisku w Domu Kultury w Żernicy 

(6.01.2020 r.). 

 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego połączonego ze spotkaniami z rodzicami 

przedszkola i szkoły (9.12.2020 r.). 

 Organizacja dnia otwartego dla przyszłych pierwszoklasistów (4.03.2020 r.). 



 Prowadzenie efektownej strony www szkoły i przedszkola. 

 

8. Racjonalne zarządzanie i gospodarowanie budżetem placówki. 

 Zakup wyprawek przedszkolnych (wrzesień 2019 r.). 

 Remont sali gimnastycznej (lipiec 2020 r.). 

 Zakup piłkochwytów (lipiec 2020 r.). 

 Zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Górniczej 2m w związku 

z rozbudową przedszkola (lipiec-sierpień 2020 r.). 

 Próba pozyskania środków pozabudżetowych na cele przedszkolne (Fundacja JSW 

„Zakodowani na sukces”) (lipiec 2020 r.). 

 

9. Współpraca z organem prowadzącym pod kątem inwestycji w infrastrukturę Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego. 

 Monitorowanie prac związanych z budową nowych oddziałów przedszkolnych przy 

ul. Górniczej 2M – we współpracy z UG w Pilchowicach (cały rok szkolny 2019/2020). 

 Współpraca z organem prowadzącym w przygotowaniu projektu RPO „Nauka przez 

zabawę” (2019-2020). 

 Przygotowanie projektu wyposażenia nowych oddziałów w ramach rozbudowy 

przedszkola (listopad 2019 r. - czerwiec 2020 r.). 
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