
18 czerwca 2015r odbył się I Panel Dyskusyjny z udziałem nauczycieli, 

rodziców i uczniów pod hasłem „Ku przyszłości...”.  

Głównym tematem spotkania były rozmowy na temat zasobów naszej 

placówki oraz zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić. 

Oto efekty dyskusji: 
 

WYPOWIEDZI UCZNIÓW 
MOCNE STRONY SZKOŁY 

 

1.Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w akcjach „Szklanka w mleka” oraz „Owoce i 

warzywa w szkole”. 

2.Duże osiągnięcia szkoły w sporcie. 

3.Odprowadzanie przez wolontariuszy młodszych dzieci z oddziałów przedszkolnych do sal. 

4.Dyżury nauczycieli w czasie przerw. 

5.Smaczne obiady. 

6.Otwarcie patio na długich przerwach. 

7.Super pielęgniarka. 

 

CO CHCEMY ZMIENIĆ? 

 

1.Zajęcia rozwijające są często w tym samym czasie, więc nie można wybrać wszystkiego. 

2.Dużo dzieci na korytarzach w czasie przerw. 

3.Często pierwsza część lekcji poświęcona na dziennik elektroniczny. 

4.Spędzanie przerw przez uczniów w łazienkach. 

5.Małe przebieralnie przy sali gimnastycznej. 

 

SZKOŁA MARZEŃ 

 

1.Szkoła bez mundurków. 

2.Powrót sklepiku ( tym razem ze zdrową żywnością). 

3.Otwarcie sali gimnastycznej w czasie przerw. 

4.Możliwość używania telefonów w czasie przerw. 

5.Otwarcie pryszniców. 

6.Puszczanie muzyki podczas przerw poprzez szkolny radiowęzeł. 

 

WYPOWIEDZI RODZICÓW 

MOCNE STRONY SZKOŁY 

 

1.Szkoła integracyjna – nauka tolerancji. 

2.Dobre wyposażenie placówki. 

3.Zajęcia pozalekcyjne. 

4.Dobry poziom nauczania. 

5.Otwartość na wprowadzanie zmian i współpracę. 

6.Pozytywne zmiany i ciągły rozwój. 

7.Duża ilość szkolnych wydarzeń i uroczystości 

 

CO CHCEMY ZMIENIĆ? 

 

1.Warunki panujące w świetlicy klas II i III. 

2.Przepływ informacji, np.o wynikach konkursów. 

3.Większy nacisk na informowanie rodziców o tematyce i sposobie prowadzenia zajęć 

światopoglądowych. 



4.Więcej bezpłatnych zajęć dodatkowych. 

5.Wprowadzenie wycieczek – wyjazdów kilkudniowych. 

6.Ukierunkowanie zajęć dodatkowych (osiągnięcie założonego celu). 

7.Wydłużenie przerw obiadowych, ew. wprowadzenie trzeciej przerwy obiadowej. 

8.Przepełnienie w szatni. 

9.Zorganizowanie przerw uczniom. 

 

SZKOŁA MARZEŃ 

 

1.Mniejsza ilość dzieci w świetlicy klas II i III (podział na kółka zainteresowań, ew. możliwość 

wyboru zajęć przez dziecko) 

2.Szkoła prorodzinna – realizacja procedury współpracy z rodzicami. 

3.Bardziej indywidualne podejście do ucznia. 

4.Nauka jednozmianowa. 

5.Realizacja projektów grupowych ( zastosowanie zróżnicowanych technik nauczania). 

 

WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI 
MOCNE STRONY SZKOŁY 

 

1.Dobra, wykwalifikowana kadra ( ambitna i otwarta). 

2.Osiągnięcia sportowe, artystyczne, informatyczne, językowe, humanistyczne i matematyczne. 

3.Coraz lepsze warunki lokalowe (coroczna modernizacja szkoły) 

4.Nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych (tablice interaktywne, 4 pracownie komputerowe) 

5.Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 

6.Pielęgnowanie tradycji szkoły ( biegi przełajowe, festyn rodzinny, koncert charytatywny, itp.) 

7.Zajęcia wspierające ( integracja sensoryczna, socjoterapia, Tomatis) 

8.Opieka w trzech świetlicach oraz stołówka 

9.Dziennik elektroniczny. 

10.Udział w projektach. 

 

 

CO CHCEMY ZMIENIĆ? 

 

1.Dodatkowe godziny na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych 

2.Większe zaangażowanie rodziców (współpraca) 

3.Motywacja uczniów do uzyskiwania lepszych osiągnięć. 

4.Wprowadzenie metody projektu w nauczaniu. 

5.Eksponowanie osiągnięć i sukcesów uczniów i nauczycieli. 

6.Wprowadzenie zajęć dwujęzycznych. 

7.Nauka kodowania. 

 

SZKOŁA MARZEŃ 

 

1.Praca na jedną zmianę. 

2.Polepszenie bazy lokalowej ( sala widowiskowa, pracownie językowe) 

3.Winda dla niepełnosprawnych. 

4.Dodatkowy plac zabaw. 

5.Dyspozycyjny administrator sieci komputerowej. 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za aktywny udział 

w panelu. 


