
III ogólnoszkolny panel dyskusyjny 
 

 13 czerwca 2017r odbył się III Panel Dyskusyjny z udziałem nauczycieli,rodziców 

i uczniów. Tym razem, w związku z planowanym na przyszły rok szkolny włączeniem gimnazjum 

do szkoły podstawowej, grono rozmówców poszerzyło się o przedstawicieli nauczycieli i rodziców 

z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkach. W dyskusji brała również udział p. Małgorzata Zyśk – 

dyrektor GP2 w Ząbkach. Po raz kolejny tematem  spotkania było podsumowanie działalności 

szkoły w minionym roku oraz wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie pracy na kolejne lata 

szkolne. 
 Na wstępie dyrektor szkoły – pani Irena Małyszczuk przypomniała zebranym ustalenia 

z panelu odbywającego się rok temu. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 

zmian, jakie zostały wprowadzone w szkole. Pani Małgorzata Goździak przekazała informacje na 

temat działań związanych z programami: „Cyfrowobezpieczni” i „Mistrzowie Kodowania” oraz 

poinformowała o realizowanych zajęciach programowania w klasach I i IV. Pani Elżbieta 

Wychucka podjęła z kolei temat realizacji projektu „Razem dla klimatu”. W toku dyskusji 

stwierdzono, że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, a podejmowane działania 

poszerzyły zarówno wiedzę jak i umiejętności naszych wychowanków. Pani Małgorzata Zyśk 

opowiedziała z kolei o projekcie „Młodzieżowe Wirtualne Zeszyty Historyczne”, w którym brały 

udział wszystkie ząbkowskie placówki. Z uwagi na dużą wartość dydaktyczno-wychowawczą ma 

być on kontynuowany w przyszłym roku. W trakcie spotkania podjęto również temat konkursów 

i zgodnie z wnioskiem jednego z rodziców ustalono, że warto zastanowić się nad modyfikacją 

harmonogramu wszystkich konkursów i przejrzystym przepływem informacji o nich.  

 Kolejnym punktem spotkania było przypomnienie zebranym podstawowych założeń 

obecnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. Pani dyrektor Irena Małyszczuk 

poprosiła zebranych, a zwłaszcza przedstawicieli rodziców o zastanowienie się nad koncepcją 

przyszłorocznego programu profilaktyczno-wychowawczego i przekazanie jej propozycji założeń, 

jakie powinny się w nim znaleźć. 

 W dalszej części spotkania uczestnicy podjęli dyskusję na temat planów na kolejny rok 

szkolny. Pojawiło się wiele propozycji przedsięwzięć, które warto by zrealizować. Oto one: 

-kontynuacja działań związanych z bezpieczeństwem w sieci, stworzenie procedur dot. 

cyberbezpieczeństwa, 

-podjęcie działań zmierzających do integracji i nauki tolerancji oraz szacunku wobec innych 

w związku ze zmieniającą się rzeczywistością szkolną (włączenie gimnazjum do szkoły 

podstawowej) 

-udział w programie „Bezpieczna +” ( jeśli złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie),  

-lekcje w sądzie, spotkania rodziców i uczniów z kuratorami sądowymi 

-konkursy wiedzy: „ Taki mały jest świat”  ( poznawanie poszczególnych państw) oraz „Warszawa- 

stolica Polski” 

-poszukiwanie talentów sportowych wśród najmłodszych uczniów, 

-działania związane z turystyką ( wycieczki krajoznawcze i „zielone szkoły”, rajdy rowerowe, itp.) 

-kontynuowanie obecnej współpracy GP2 ze Stowarzyszeniem Współpracy Polsko-Niemieckiej 

-rozwijanie czytelnictwa poprzez organizowanie konkursów ze znajomości lektur szkolnych 

-podkreślenie roli czytelni/biblioteki w szkole – zachęcanie do korzystania z nich 

-wychowanie patriotyczne – Mała i Duża Ojczyzna - spotkania z najstarszymi mieszkańcami Ząbek 

i weteranami wojennymi 

-kontynuacja programu „Erasmus+” 

 W toku dyskusji padła propozycja nazwy kolejnego projektu ogólnoszkolnego. Wszyscy 

zgromadzeni stwierdzili, że wszystkie wcześniej omówione propozycje przedsięwzięć doskonale 

wpisują się  w zaproponowane przez nauczycieli przyrody hasło: „Pod jednym niebem”. I to ono 

będzie tematem przyszłorocznej pracy szkoły. 

 

 Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za aktywny udział w panelu. 


