
Realizacja przykładowych zadań w ramach koncepcji pracy Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Żernicy w roku szkolnym 2020/2021 i zadań koniecznych 

wynikających z bieżącego nadzoru prowadzonego przez dyrekcję szkoły 

 

1. Rozwijanie umiejętności w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

 Realizacja innowacji pedagogicznych, m.in.: „Nauczanie matematyki metodą problemową 

– mój zeszyt jest „Ok”, Neotrie VR Innovative and Develioping Education Model: 

Harezmi (szkoła), „Kodujemy przyszłość” (przedszkole). 

 Udział uczniów w programach: „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”.  

 Realizacja zadań koła naukowego „Eksplorator”, w ramach którego wzięto udział 

w projekcie edukacyjnym „Być jak Ignacy”. 

 Objęcie 5 uzdolnionych uczniów klas 7-8 indywidualnymi programami nauczania 

(z matematyki i historii).  

 

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

 Aktualizacja i modyfikacja przez nauczycieli planów nauczania we wszystkich klasach 

szkolnych z uwzględnieniem konieczności uzupełnienia braków w wiadomościach 

i umiejętnościach z nauczania zdalnego w okresie marzec – czerwiec 2020 roku.  

 Realizacja II etapu projektu RPO „Kompetencje kluczowe uczniów ZSP w Żernicy” 

finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.  

 Modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

realizujących orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (opracowanie nowych 

programów dla uczniów z nowymi orzeczeniami).  

 Realizacja projektu międzynarodowego eTwinnigowego „Songs, games, dances – from 

traditional to modern”. 

 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Prowadzenie zajęć zdalnych dla uczniów i dzieci przedszkolnych na platformie Microsoft 

Teams. 



 Prowadzenie spotkań rady pedagogicznej i spotkań z rodzicami na platformie MT. 

 Realizacja projektów zdalnych (np. wirtualne wycieczki oraz spotkania z ciekawymi 

ludźmi w kl. 1-3). 

 Realizacja programu „CODE WEEK – Europejski Tydzień Kodowania” w przedszkolu 

(certyfikat). 

 Przeprowadzenie Dnia Bezpiecznego Internetu. 

 Wsparcie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej (szkolenia z MT – wrzesień i październik 

2020, wykład prof. Jacka Pyżalskiego, projekty edukacyjne EduAkcja – na bieżąco cały 

rok szkolny). 

 

4. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

 Realizacja innowacji pedagogicznych, m.in.: „Nie jestem sam, czyli razem raźniej”, 

„Zwykli, niezwykli – w przyjaźni siła”. 

 Udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile 2021”, upamiętniającej 78. rocznicę 

wybuchu powstania w getcie warszawskim, organizowanej przez Muzeum POLIN. 

 Realizacja tematów związanych z wychowaniem do wartości, kształtowaniem postaw 

i respektowaniem norm społecznych na zajęciach wychowawczych. 

 Realizacja przez nauczycieli języka polskiego i historii lekcji tematycznych poświęconych 

rocznicy odzyskania niepodległości.  

 Przygotowanie projektu filmowego – koncertu piosenek Zbigniewa Wodeckiego z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej oraz występu wokalistek koncertu ,,Złota Bombka”. 

 Udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w akcji „Dzieciaki 

szpitalom”, w akcji „Pamiętamy o seniorach”.  

 Udział uczniów w programach: „Przyjaciele Zipiego”, „Lepsze Jutro”, Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu (9.04), w projekcie edukacyjnym zainicjowanym przez PAH – 

„Wiem i działam”. 

 Przygotowane uczniów do konkursów: Ogólnopolskiego  Konkursu o  Ignacym Janie 

Paderewskim, „Ocalić od zapomnienia”, „1000 powodów, aby czytać”, „Odyseja 

kosmiczna 2020”, „Z zakładką w krainie bajek”, „Czytelnicza Skrzynka Życzeń”, 

„Paszport czytelniczy”, Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 



 Realizacja działań o tematyce zdrowotnej i klimatycznej, np. w ramach ogólnopolskiej 

akcji: „Woda – chroń dobra naturalne” (szkoła), „Czyste powietrze w naszym 

przedszkolu”, „Wirusochrona”, „Klub zdrowego przedszkolaka” (przedszkole). 

 Wyjazd uczniów do Muzeum Powstań Śląskich; kręcenie filmu w ramach projektu: 

„Bardzo młoda kulturaˮ, konkurs historyczno- plastyczny nt. Konstytucji „Witaj majowa 

jutrzenko”, projekt „Skadrowana lekcja historii”. 

 Realizacja projektów tematycznych w klasach 1-3, m. in.: Dzień Kubusia Puchatka. 

Odkrywamy czym jest przyjaźń, Nie zapominajmy o zwierzętach, Dzień  Kota, cykl zajęć 

patriotycznych. 

 Udział przedszkolaków w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do 

twarzy”. 

 

5. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021. 

 Szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na 

egzaminie ósmoklasisty. 

 Przeprowadzono dwa stacjonarne próbne egzaminy wraz z późniejszą analizą 

i rekomendacjami. 

 

6. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska 

szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. 

 W klasach 1-3 podjęto m. in. działania z zakresu: Integracja klas – powrót do nauki 

stacjonarnej, w ramach których zwiększono ilość zabaw śródlekcyjnych integrujących 

klasę w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły; podejmowano pracę w grupach 

podczas zajęć edukacyjnych, pracę metodą projektu, zaplanowano liczne wycieczki 

integracyjne. 

 W klasach 4-8 na zajęciach z wychowawcą podjęto tematykę związaną z trudnościami 

wynikającymi z nauczania zdalnego w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie 

budowania właściwych relacji społecznych, proponowano uczniom zabawy integracyjne, 

prowadzono rozmowy indywidualne z uczniami, u których zaobserwowano zwiększone 

wycofanie lub nadaktywność. 

 Zorganizowano wycieczki integracyjne dla każdego zespołu uczniowskiego w klasach 4-8 

po powrocie do nauki stacjonarnej. 



 Zajęcia w klasie 5 prowadzone przez PPP „We wspólnym rytmie”. 

 W przedszkolu przeprowadzono warsztaty w grupach 5-latków i 6-latków na temat „Stres 

i radzenie sobie w sytuacjach trudnych”. 

 Tematyka zdrowotna podejmowana była również w ramach ogólnopolskiej akcji: „Woda 

– chroń dobra naturalne” (szkoła), „Czyste powietrze w naszym przedszkolu”, 

„Wirusoochrona”, „Klub zdrowego przedszkolaka” (przedszkole). 

 

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

 Prowadzenie dwóch stron www – przedszkola i szkoły. 

 Wydawanie kolejnych numerów „Szkolnych Rewolucji”. 

 Działania podejmowane przez Gromadę Zuchową „Poszukiwacze przygód” (np. 

22.12.2020 r. – Betlejemskie Światło Pokoju). 

 Współpraca z RR w zakresie wpierania uzdolnień uczniów (dofinasowanie konkursów 

szkolnych), sfinansowanie nagród książkowych dla zdolnych uczniów oraz książek-

pamiątek dla wszystkich uczniów po czasie rocznej pandemii. 

 Monitorowanie oceny funkcjonowania rozbudowanego przedszkola w oczach rodziców 

(ankieta z wnioskami). 

 

5. Racjonalne zarządzanie i gospodarowanie budżetem placówki. 

 Doposażanie pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Górniczej 2m w związku z rozbudową 

przedszkola (lipiec-sierpień 2020 r.). 

 Rozbudowa powierzchni ogrodu przedszkolnego oraz placu zabaw przy ul. Górniczej 2m 

(współpraca z organem prowadzącym oraz Radą Sołecką w Żernicy) (realizacja: lipiec 

2021). 

 Próba pozyskania środków pozabudżetowych na cele przedszkolne (Fundacja JSW 

„Słoneczny plac zabaw”, marzec 2021 r.; Fundacja mBank „Z matematyką u progu klasy 

czwartej”, „Inspirująca geometria”, maj 2021. Projekt „Z matematyką u progu klasy 

czwartej” uzyskał akceptację i będzie realizowany od września do grudnia 2021). 

 Odnowienie części pomieszczeń w okresie wakacyjnym i renowacja wyposażenia sal 

lekcyjnych. 

 

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

Szkolno-Przedszkolnego. 



 Monitorowanie prac związanych z otwarciem nowych oddziałów przedszkolnych przy ul. 

Górniczej 2M – we współpracy z UG w Pilchowicach (cały rok szkolny 2020/2021). 

 Współpraca z organem prowadzącym w przygotowaniu projektu RPO „Nauka przez 

zabawę” (2019-2020). 

 Montaż wiaty pozyskanej z targowiska w Pilchowicach pod kątem przedsięwzięć 

szkolnych na świeżym powietrzu (lipiec 2021). 

 Przygotowanie wniosku do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

zakładający remont stołówki szkolnej i uzupełnienie wyposażenia przestrzeni kuchni 

i jadalni (kwiecień 2021 – realizacja lipiec i sierpień 2021). 

 Współpraca z organem prowadzącym w zakresie prac remontowo-budowlanych 

w zakresie modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego przy ul. Miki 37 (lipiec - sierpień 

2021). 

 

Beata Nawrath 

Jolanta Bieniek 

Kornelia Twardawa 

 


