
II ogólnoszkolny panel dyskusyjny 

 

 16 czerwca 2016r odbył się II Panel Dyskusyjny z udziałem nauczycieli,rodziców i uczniów. 

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 wnioski z 

poprzedniego panelu. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zmian, jakie 

zostały wprowadzone w szkole. Oto one: 

-na stronie szkoły pojawiały się systematycznie informacje o konkursach i ich wynikach, 

-oferta zajęć dodatkowych była różnorodna i dostosowana do możliwości i potrzeb uczniów, 

-uległy poprawie warunki panujące w świetlicy, 

-zrealizowany został projekt „Wokół Mazowsza” 

-wprowadzono elementy nauki kodowania i zajęć dwujęzycznych 

-nauczyciele korzystali z e-dziennika nie tracąc części lekcji na jego uzupełnianie 

-uczniowie mogli przebywać w czasie przerw w salach i dzięki temu swobodniej można było 

przemieszczać się po korytarzach. 
 
 W dalszej części spotkania uczestnicy podjęli dyskusję na temat tegorocznego projektu. 

Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że było to ciekawe i zdecydowanie pouczające przedsięwzięcie. 

Uczniowie mieli okazję poznać Mazowsze,jeździli na różnorodne wycieczki,uczyli się współpracy i 

zdecydowanie dobrze bawili podczas wspólnej pracy. Ustalono,że powinniśmy tę metodę stosować 

w przyszłości. Pojawiło się więc wiele propozycji tematów przyszłorocznego projektu, np. 

„Historia Mazowsza”, „Razem dla klimatu”, „Pisarze polscy”, „Szlakiem Bitwy Warszawskiej”,  

„Epoki historyczne”, „W 80 dni dookoła świata”.Ostatecznie wybrano hasło „Razem dla klimatu”. 
 
 Podczas spotkania pojawiły się też wnioski, które warto by zrealizować w przyszłości. Oto 

one: 

-należy zweryfikować ilość konkursów, gdyż uczniowie nie są w stanie przystępować do 

wszystkich, zwłaszcza jeśli są w tym samym czasie, 

-warto zastanowić się nad sposobem prezentowania wyników projektu, tak, aby wszyscy uczniowie 

jak najwięcej dowiedzieli się od innych i mogli zapamiętać cenne informacje, 

-warto pomyśleć nad stworzeniem jeszcze jednej sali świetlicowej, 

-należy zachęcać uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez świetlicę, 

-rodzice powinni dokładnie zapoznawać się z regulaminem świetlicy, jeśli ich dzieci z niej 

korzystają, 

-nadal powinniśmy szukać sposobów na lepszą współpracę z rodzicami i zaangażowanie 

wszystkich, 

-warto kontynuować współpracę z fundacją „Bezdomniaki” oraz z uczelniami warszawskimi i nadal 

organizować wycieczki dla uczniów 
 
 Na zakończenie dyrektor szkoły – pani Irena Małyszczuk poinformowała zebranych o 

planach na kolejny rok, tj. o realizacji projektów i innowacji,mi.in. „Programowanie w szkole”, 

„Erasmus +”, „Mistrzowie kodowania”, „Cyfrowo bezpieczni” oraz „Mały mistrz”. 
 
 Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za aktywny udział w panelu. 
 

 

 


