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Problemy Oświaty i Wychowania

Z życia
Departamentu Edukacji i Nauki

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie in-
formuje o możliwości składania do 29 października 2021 wniosków o przyznanie stypendiów naukowych 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń i student.
 
Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku zostało przyznane 84 oso-
bom (29 uczniom i 55 studentom) w następującej wysokości:

kategoria „Uczeń”
• stypendium naukowe pierwszego stopnia – 3 000 zł (4 os.),
• stypendium naukowe drugiego stopnia – 2 000 zł (5 os.),
• stypendium naukowe trzeciego stopnia – 1 400 zł (20 os.
• kategoria „Student”
• stypendium naukowe pierwszego stopnia – 4 200 zł (10 os.),
• stypendium naukowe drugiego stopnia – 2 800 zł (24 os.),
• stypendium naukowe trzeciego stopnia – 1 700 zł (21 os.).

Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces zwią-
zany z edukacją i nauką. Stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego.

Szczegóły dostępne są na stronie https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa
-wielkopolskiego
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Lato jest jak owoc, rozwija się na początku czerwca, wciąż jest niedojrzałe, a nas-
tępnie obrzęknie i dojrzewa od lipca, aż złamie skórę, z której zsuwa się słodki  
i gęsty sok, jasny sierpień.
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Oto przed Państwem drugi w tym roku numer „Proble-
mów Oświaty i Wychowania”. Nie chciałabym wyróżniać 
zamieszczonych w nim tekstów z tej racji, iż wszystkie są 
niezwykle intersujące i inspirujące. Tradycyjne słowo od 
redakcji zastąpię tym razem przytoczeniem wiersza Kazi-
mierza Wierzyńskiego wprowadzającego w wakacyjne kli-
maty: 

Leżę na łące, 
Nikogo nie ma: ja i słońce.

Ciszą nabrzmiałą i wezbraną 
Napływa myśl: 
- To pachnie siano. 

Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, 
A u góry 
Siostry moje, białe chmury, 
Wędrują na wschód. 

Czy nie za wiele mi, że jestem?

Naszym Czytelnikom życzę takich właśnie wakacyjnych 
doznań. 

Wszystkiego dobrego!
Iwona Gubańska
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Szkoła wobec wyzwań współczesności –  
socjopedagogiczny model optymalizacji 
szans życiowych dzieci i młodzieży
Część I

Rozmaite koncepcje stratyfikacyjne  podkreślają charakter prze-

obrażeń społeczeństwa post-transformacyjnego, którym towa-

rzyszy tendencja wzrostu klasy średniej (czynnik gwarantują-

cy powodzenie dokonujących się przeobrażeń demokratyczno 

– liberalnych) [Domański 1994]. Rozmaitym propozycjom (np. 

socjalnym, socjalnoosłonowym, czy pedagogicznym) zwięk-

szania puli szans życiowych człowieka rzadko towarzyszyły 

jednoczesne i skuteczne próby rewitalizacji wiodących zadań 

rodzimego systemu oświaty [Radziewicz – Winnicki 1999]. W ja-

skrawy sposób przestał on przystawać do otaczającej rzeczywi-

stości, zdominowanej powszechnym konsumpcjonizmem, „zni-

jaczeniem kultury” (określenie A. Zandeckiego), ekonomizacją 

wszystkich sfer życia, jak również komputeryzacją, przydatną 

chociażby w konstruowaniu zastępczych przestrzeni życia (np. 

egzystencjalnych cyberprzestrzeni). Coraz powszechniej sygna-

lizuje się w naukach społecznych takie zagadnienia i pojęcia, 

jak: elektroniczna samotność, homo digitalis, hipermediatyzacja, 

homo videns czy wideodziecko. Cechą zaś epoki postumysłowej 

stała się dramatycznie postępująca arteficjalizacja – pogrążanie 

się w sztucznej rzeczywistości, jako nowy, równoległy wzorzec 

stylu istnienia nie tylko już dzieci i młodzieży [Sartori 2007]. W 

kontekście postępowania tych tendencji niezbywalna okazała 

się i dokonana została w 1999 roku reforma systemu oświaty, 

zorientowanego dotychczas na petryfikację otaczającego po-

rządku świata oraz adaptację do jego warunków [Kwieciński 

1995]. Jak wskazuje bowiem praktyka życia społecznego – nie 

da się za pomocą lokalnych li tylko środków zapobiegawczych 

rozwiązać globalnych problemów, tak jak „jednostki z nadania 

losu daremnie poszukują indywidualnych środków zaradczych 

dr Piotr Mosiek - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

na wytwarzane w skali społecznej problemy życiowe” [Bauman 

2012, s. 59].

Tymczasem kondycja współczesnej, poddanej nagłej wówczas 

reformie, szkoły postrzegana i odnoszona być powinna do trzech 

zasadniczych uwarunkowań: 

1. realizacji prawa do edukacji, uobecniającego się w idei de-

mokracji,

2. oświatowego egalitaryzmu, odnajdywanego przede wszyst-

kim w możliwości jednostkowego dostępu do edukacji 

zwróconej na indywidualny rozwój, nie zaś wyłącznie na 

przyswajanie wiedzy,

3. powszechne prawo do edukacji zdolnej rozwijać w dziecku 

autonomiczne myślenie i podejmowanie decyzji [Zandecki 

1998].

Jak podkreśla R. Borowicz: „zadaniem nowoczesnego kształce-

nia jest dostarczenie uczniowi nie gotowego systemu wiadomo-

ści, lecz podstaw i metod kształtowania jego własnej osobowości 

na całe życie, a najbardziej dla tych sytuacji, kiedy nie będzie 

przy nim wychowawcy” [Borowicz 2008, s. 43]. Zreformowana 

już szkoła podstawowa i gimnazjalna oraz poddana blisko dwie 

dekady później kontr-rewolucji oświatowej [Śliwerski 2020] 

szkoła ponadpodstawowa oraz szkoła branżowa pierwszego 

i drugiego stopnia, uwarunkowaniom tym ma służyć i wyjść 

naprzeciw powszechnie respektowanej idei szans życiowych 

każdej jednostki, przygotowywać uczniów do życia w świecie 

pełnym zmian, ma niwelować dziedziczenie głębokiego deficytu 

jakości życia (dziedziczenie to, zgodnie z analizami M. Jarosz, do-

tyczy między innymi przekazywania z pokolenia na pokolenie 

poziomu wykształcenia i habitusu, ponadto – określonej pozycji 

edukacja, (stale) reformowana szkoła i jej dwie powinności – uwagi wstępne
ponad trzy dekady po inicjacji transformacji systemowej w polsce spolaryzowane zostały społeczne oczekiwania  
i pragnienia na idei rzeczywistej demokratyzacji oraz odpowiadającej jej wizji społeczeństwa obywatelskiego i spo-
łecznego egalitaryzmu.
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społecznej wraz z przypisanymi jej wzorami społecznego funk-

cjonowania). Ta sama szkoła ma jednocześnie za zadanie niwelo-

wać petryfikowaną dotychczas, także w niej i poprzez nią – stra-

tyfikację społeczną, w której charakterystycznym elementem 

są rozbieżności w osiąganej pozycji społecznej i towarzyszące 

temu kolosalne rozpiętości w uzyskiwanych dochodach. Trak-

towanie wszystkich, jakoby mieli takie same szanse, okazuje się 

błędnym paradygmatem, albowiem w rzeczywistości stają się 

one niepomiernie różne ze względu na zróżnicowane warunki 

socjalizacyjne. W świetle podejścia konfliktowego instytucja 

szkolna jawi się jako wielowymiarowa przestrzeń opresji i na-

rzędzie dominacji [Mikiewicz 2016]. Wynika to między innymi 

z faktu, że spędzany w szkole czas jest okresem, w którym „zo-

staje wstępnie określona przyszła kariera społeczna jednostki, 

silnie rzutująca na pozycję społeczną tak młodego, jak i dojrza-

łego członka społeczeństwa. Statystyki ukazują, jak nierówno 

przebiega rozdział owych pozycji: dzieci pochodzące z różnych 

warstw społecznych nie uczestniczą – proporcjonalnie do swej 

liczebności w obrębie całej populacji – w tym samym stopniu w 

różnorodnych typach kształcenia. Od pierwszego dnia nauki 

dzieci z rodzin o wysokim statusie uzyskują lepsze wyniki, niż 

pozostałe i ta, uprzywilejowana ich pozycja trwa, a nawet wzra-

sta, w trakcie całego pobytu w szkole. Jest oczywiste, że dzieci 

pochodzące z rodzin o niskim statusie są przeciętnie mniej zdol-

ne w zakresie spełniania specyficznych poznawczo i społecznie 

oczekiwań i wymogów szkoły” [Hurrelmann 1994]. Odnajduje 

to swoje odzwierciedlenie w statusowej determinacji karier 

szkolnych, której jednymi z mierników są wyniki osiągane przez 

uczniów na egzaminach zewnętrznych [Kwieciński 2002b; Ra-

doła 2018; Smulczyk 2019], w dalszej zaś, dorosłej perspektywie 

stanowić może o nieuchronności pętli ubóstwa umysłowego i 

kulturowego osoby. „Uważna analiza dowodów empirycznych 

dotyczących związków pomiędzy poziomem alfabetyzacji i po-

ziomem i jakością życia w dorosłości, potwierdza wysokie praw-

dopodobieństwo procesów reprodukcji, ale zarazem dużą moż-

liwość wyjścia poza system uwarunkowań zewnętrznych lub 

wewnętrznych w sytuacji, gdy któryś ze stałych lub przypadko-

wych składników owych zasobów okaże się na tyle silny, że po-

zwala pokonać pozostałe ograniczenia” [Kwieciński 2002a]. Jak 

twierdzi P. Mikiewicz, równość wydaje się postulatem niemożli-

wym do spełnienia we współczesnej szkole, albowiem „pozorna 

demokratyzacja dostępu do kształcenia ogólnego przykrywa 

procesy wyraźnej selekcji najlepszych do osobnych, elitarnych 

szkół, będących enklawą społeczną” [Mikiewicz 2009]. Szkoła 

bowiem, skutecznie wypełniając za E. Hopperem swe funkcje 

treningowe, selekcyjne, alokacyjne i regulacyjne – funkcjonuje 

odmiennie, w zależności od tego, z kim ma do czynienia. Jej wy-

jątkową rolę w szerokim wymiarze stratyfikacyjnym dostrzegał 

już w latach 30-tych ubiegłego stulecia J. S. Bystroń konkludując: 

„szkoła jest zasadniczym czynnikiem formowania elity społecz-

nej. Równocześnie następuje także, pod częściowym wpływem 

szkoły kształtowanie się innych warstw ludności: jednostki, któ-

re z tych czy innych względów, czasem gospodarczych, czasem 

przez niedociągnięcia do wymagań szkolnych nie mogą uzyskać 

sytuacji w elicie, obejmują inne, niżej kwalifikowane czy niżej 

wartościowane zajęcia” [Bystroń 1934, s. 27 – 28]. 

Stojący zatem przed szkołą (trudny do realizacji, dla niektórych 

zaś – niewykonalny) obowiązek niwelowania generowanych 

różnic społecznych nie może rozbiegać się z innym, nie mniej 

ważnym – socjalnym aspektem jej funkcjonowania. Idea spo-

łecznej konsolidacji uwydatnia konieczność animacji współpra-

cy środowiskowej i budowania potencjału szkoły w tworzeniu 

więzi ze środowiskiem . Miałyby one w swej konkretnej istocie 

polegać na wspieraniu dzieci z rodzin naznaczonych piętnem 

ryzyka (bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, przestępczość, dys-

funkcyjność rodzinna), dla których krytyczna sytuacja życiowa 

stanowi drogowskaz marnie określający odmienny (bo bardziej 

pozytywny) przebieg własnej biografii. Jak twierdzi bowiem M. 

Jarosz „kariera życiowa jednostki zależy nie tyle – i nie tylko – 

od jej wartości – ale od czynników strukturalnych” [Jarosz 1984, 

s. 185]. Komplementarny z wizją pomocniczości poprzez szkołę 

wydaje się być również prozatrudnieniowy charakter jej dzia-

łalności, zmierzający w konsekwentnym, strukturalnym zatem, 

postępowaniu pedagoga szkolnego, wychowawców, specjali-

stów i nauczycieli do optymalizacji szans życiowych każdego 

ucznia poprzez kształtowanie bardziej świadomego i racjonal-

nego postrzegania własnych aspiracji edukacyjnych, ich sprzę-

gnięcie z możliwościami osiągnięcia postawionych sobie celów, 

jak również samodzielne określenie preferowanego (optymalnie 

zgodnego z indywidualnymi zainteresowaniami) oraz w pełni 

możliwego do osiągnięcia zawodu .

Wsparcie społeczne, altruizm i wychowanie. Propozycja prak-

tycznej regulacji 

egzystencji dziecka i jego rodziny poprzez szkołę

W doświadczaną codzienność, jakkolwiek rozmaicie postrze-

ganą, analizowaną i transformowaną, wpisane są dwa, jed-

nocześnie się dokonujące, sposoby ludzkiego istnienia: indy-

widualny i społeczny [Szczepański 1988]. Cechy i własności 



STRONA

8

Problemy Oświaty i Wychowania

właściwe jednemu tylko przedmiotowi istniejącemu decydują  

o jego pierwszym - indywidualistycznym sposobie bycia; 

o drugim zaś - członkostwo i uczestnictwo w ponadjed-

nostkowych formach egzysten-cji. Z tak pojmowanego, 

dualistycznego sposobu istnienia człowieka wynikają, cha-

raktery-styczne dla niego, rodzaje konfrontacji z pięcioma 

zasadniczymi, sklasyfikowanymi przez  J. Szczepańskiego, 

grupami problemów istnienia: problemami „metafizycz-

nymi”, dotyczą-cymi sensu i treści człowieczego istnienia, 

problemami elementarnymi, np. zaspokajaniem głodu, 

problemami płci, utrzymaniem zdrowia, itp., problemami 

wynikającymi z faktu spo-łecznego współżycia, proble-

mami warunkowanymi specyfiką psychiki ludzkiej, pro-

blemami codzienności [Szczepański 1988, s. 76 i następne]. 

Niektóre z nich (jak na przykład: dezor-ganizacja rodzi-

ny, ubóstwo, utrata pracy, czy też dłuższe bez niej pozo-

stawanie) w zetknię-ciu z ludzką bezradnością, rozpaczą  

i frustracją, rodzą potrzebę różnorakiego - emocjonal-nego, 

wartościującego, instrumentalnego, informacyjnego lub 

duchowego (psychiczno-rozwojowego) – wsparcia [Kawula 

1997b]. Aby realizowane ono było prawidłowo musi opie-

rać się na trzech zasadach: zasadzie egalitaryzacji - dążeniu 

do wyrównywania szans życiowych, równouprawnienia 

w zakresie korzystania z różnych źródeł wspomagania 

spo-łecznego i wreszcie równość wobec zdobyczy pań-

stwowej polityki społecznej; zasadzie „dzielenia” - uzupeł-

nianiu jakości sprawowanych przez rodzinę funkcji przez 

instytucje pu-bliczne; zasadzie użyteczności - adekwatności 

tworzonych programów wspierania rodzin do ich rzeczy-

wistych potrzeb [Kawula 1997a]. Jak dowodzi Z. Bauman: 

„przyczyny wyklucze-nia mogą być rozmaite, ale jego 

skutki są na ogół podobne. Ludzie wykluczeni, pozbawie-

ni niezbędnej do społecznego przetrwania wiary w siebie 

i poczucia własnej wartości, stając przed dramatycznym 

zadaniem zdobycia środków potrzebnych do przetrwa-

nia biologiczne-go, nie mają powodu, aby kontemplować 

i rozważać subtelne różnice między cierpieniem z roz-

dzielnika, i niedolą mimo woli” [Bauman 2005, s. 67 – 68]. 

Arytmia egzystencji społecz-nej oraz towarzyszące jej 

ekonomiczne dysproporcje swe główne źródło odnajdują 

w wadli-wie przeprowadzonych procesach prywatyza-

cji i reprywatyzacji, liberalizmie gospodarczym i panują-

cym leseferyzmie społecznym. W dalszej konsekwencji 

zaburzyły one lub całkowi-cie uniemożliwiły zapewnie-

nie grupom, zawodom czy rodzinom nowych, adekwatnych 

form zaspokajania potrzeb [Kawula 2007]. Niestety bowiem 

„mimo przemian gospodarczych mi-nionego stulecia wielu ana-

lityków sądzi, że kwestia socjalna pozostaje wciąż taka sama.  

W kapitalizmie spójność społeczna jest z konieczności nikła. 

Nowa skala nierówności potwier-dza tylko powagę owego fak-

tu” [Sennett 2013, s. 178].

W rodzinie zdezorganizowanej lub dysfunkcyjnej wychowaw-

czo, w rodzinie bezrobotnego,  w szczególności zaś, gdy długo 

pozostaje on bez pracy [Mosiek 2005], kumulacja różnora-kich 

problemów egzystencjalnych prowadzić musi w oczywisty 

sposób do wspierania wszystkich jej członków, zaś z punktu 

widzenia możliwości szkoły – szczególnie dzieci, rzeczywistych 

spadkobierców rodzicielskiego losu. Są one bowiem „najbardziej 

bezbronne, bo pozbawione nawet świadomości krzywdy i zdol-

ności jej przeciwdziałania. A to już z pewnością nie jest tylko 

marginalizacja, ale antyhumanizm strukturalny, systemowo fał-

szo-wany i utrwalany brakiem niezbędnego minimum realizacji 

założonych celów” [Witkowski 2018, s. 440]. Szkoła, jako jedna 

z instytucji mających bezpośredni kontakt z rodziną, w szcze-

gólności zaś – z jej dzieckiem, kłopotom tym powinna w ramach 

swej działalności za-pobiegać [Żukiewicz 2005]. Jej swoiście i 

szeroko pojmowana działalność socjalna (opie-kuńczo – wycho-

wawcza) oscylować musi wokół czterech podstawowych form 

wspierania dziecka: 1) ratownictwa – doraźnej pomocy w sytu-

acji wymagającej reakcji natychmiasto-wej w nagłej, krytycznej 

sytuacji życiowej; 2) opieki – indywidualnej pomocy doraźnej 

lub stałej opartej na wnikliwej i dogłębnej analizie i diagnozie 

potrzeb, koniecznej do przezwy-ciężania określonych trudno-

ści, których samodzielne przełamanie przez człowieka nie jest 

możliwe; 3) pomocy – działania długofalowego lub związanego 

z określoną sytuacją, ukie-runkowanego na wspieranie rozwoju 

osób (w tej sytuacji: uczniów) w jakiś sposób zagrożo-nych; isto-

tą skuteczności pomocy jest to, iż zależy ona od współdziałania 

wspomaganego i pomagającego;  4) kompensacji – działań, któ-

rych celem jest wyrównanie braków środowi-skowych, wpły-

wających zaburzająco na rozwój człowieka [E. Wysocka 1995, 

s. 113 – 114]. Jak podkreśla jednakże H. Radlińska, zadaniem 

niezbędnym w pracy pedagogicznej „jest takie poznawanie śro-

dowiska, które ukaże obok statyki – dynamikę życia, ujawni na 

podłożu istniejących stosunków działanie sił, wprowadzających 

zmiany” [Radlińska 1935, s. 75]. 

Specyfika każdorazowej sytuacji kryzysowej, w jakiej znajdzie 

się dziecko, powodować bę-dzie (po rzetelnej wówczas diagno-
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zie problemu) różnicowanie stosowanych przez szkołę oraz in-

stytucji z nią współpracujących form wsparcia. Odpowiedzialną 

za: zorganizowanie pedagogicznego warsztatu rozpoznawczo – 

diagnostycznego, pomoc w organizowaniu dzia-łalności dydak-

tyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jak również – pe-

dagogiczne poradnictwo indywidualne, będzie szkoła (wpisana 

w środowiskową strategię edukacyjnego partnerstwa) oraz jej 

zewnętrzne i wewnętrzne służby pomocowe, głównie pedagog 

szkolny, doradca zawodowy, terapeuci, wychowawcy, psycho-

log szkolny (by nie stać się za L. Wit-kowskim instytucją z „anty-

świata humanizmu”). Tym samym dopełnia się zamysł R. Miller, 

iż z uwagi na przeobrażenia życia społecznego, pojawianie się 

nowych form i wzorów czło-wieczej egzystencji, powstawanie 

nowych  i reorganizację pracy rozmaitych instytucji, w tym – 

szkoły, koniecznym jest dopełnianie profesjonalnej działalności 

wychowawczej pro-cesami terapeutycznymi [Miller 1981]. Tym 

samym – postulat myślenia o ludzkim rozwoju w kategoriach 

„psychodynamiki” dopomina się od szkolnych kadr pedagogicz-

nych aktuali-zowania własnego warsztatu pracy o wykraczanie 

poza logikę myślenia dualistycznego oraz rozumienie złożono-

ści procesów i zjawisk [Witkowski 2020]. Aktualna sytuacja na 

rynku pracy wymaga, aby oprócz wspomnianych powyżej za-

dań nauczyciele wspierali również i koordynowali realizowaną 

przez szkołę funkcję prozatrudnieniową.

Ciąg dalsz artykułu i bibliografia w kolejnym numerze.

Nowe wyzwanie edukacji włączającej…
Justyna Szofer-Andrzejewska - CDN Leszno

edukacja włączająca często jest kojarzona z uczniami z niepełnosprawnościami lub uczniami ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, którzy uczą się w klasie ze wszystkimi dziećmi. coraz częściej używany jest również termin 
„inkluzja” – rozumiany jako edukacja włączająca, otwarta na potrzeby wszystkich uczniów, w tym uczniów mniej-
szości narodowej czy wyznaniowej.

 Od 1993 r. prawo w Polsce umożliwiło dzieciom z niepełno-

sprawnością edukację włączającą. W dniu 4 października 1993 

r. Minister Edukacji Narodowej opublikował Zarządzenie Nr 

29 w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami nie-

pełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i inte-

gracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

oraz organizacji kształcenia specjalnego. Powstało ono wskutek 

oddolnych inicjatyw obywateli dążących do włączania dzieci  

z niepełnosprawnością do środowiska pełnosprawnych rówie-

śników. Począwszy od 2005 r., gdy opublikowano pierwsze roz-

porządzenie dotyczące organizowania kształcenia specjalnego 

w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej zmieniało przepisy, wprowadzając coraz 

bardziej precyzyjne zapisy dotyczące m. in. wielospecjalistycz-

nej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, indywidualnego 

programu edukacyjno - terapeutycznego i współpracy nauczy-

cieli oraz udziału rodziców w procesie planowania kształcenia 

dziecka z niepełnosprawnością.  

Nauczyciele pracujący w szkole promującej edukację włączającą 

mierzą się z problemem: jak uczyć w zróżnicowanej klasie. Tak 

naprawdę z tym wyzwaniem mierzą się wszyscy nauczycie-

le, ponieważ każda klasa jest zróżnicowana, nawet gdy nie ma  

w niej uczniów z niepełnosprawnościami czy innymi specjalny-

mi potrzebami edukacyjnymi. „Edukacja zróżnicowana to zo-

rientowany humanistycznie model procesu dydaktyczno-wy-

chowawczego, polegający na takiej organizacji pracy na lekcji, 

aby uczniowie przez większość czasu byli zaangażowani w inte-

resujące i wartościowe z ich punktu widzenia zadania”1. Obecnie 

duża część nauczycieli nie czuje się gotowa na przyjęcie ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do klasy, w której uczy. 
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Najwięcej trudności sprawia realizacja założeń edukacji 

włączającej na kolejnych etapach edukacyjnych2. Rodzice 

korzystają z prawa włączenia dziecka z niepełnosprawno-

ścią do szkół ogólnodostępnych np. z niepełnosprawnością 

sprzężoną, w tym z niepełnosprawnością intelektualną 

umiarkowaną czy znaczną. Trudności pojawiają się rów-

nież w zakresie dostosowań programu nauczania, podsta-

wy programowej czy wykorzystaniu alternatywnych me-

tod komunikacji np. ACC.

Narastające wyzwania stały się priorytetem MEN i nadzie-

ją dla wielu specjalistów pracujących na co dzień z dziec-

kiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwo-

jowych. Koncepcja utworzenia Specjalistycznych Centrów 

Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) powstała  

w wyniku prac zespołu projektowego Ośrodka Rozwoju 

Edukacji, w których uczestniczyli przedstawiciele ze szkół 

ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzą-

cych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psy-

chologiczno - pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, 

uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Głównymi zadaniami, jakie będą realizowały centra są: 

podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkole ogól-

nodostępnej3 (odsyłacz Brygida Wieczorek) oraz wsparcie 

nauczycieli, rodziców i uczniów. Centra (2021) będą pro-

wadziły również działalność informacyjną i edukacyjną  

w zakresie edukacji włączającej. Pomogą w pozyskaniu dla 

ucznia dostosowanych podręczników, materiałów eduka-

cyjnych i ćwiczeniowych oraz sprzętu specjalistycznego.

Tak rozumiany  nowy wymiar edukacji włączającej zmieni 

podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem 

jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących 

się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywi-

dualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię 

rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włą-

czenie w życie społeczne. Edukacja ta stawia za cel wyposażenie 

uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszło-

ści włączającego społeczeństwa, czyli społeczeństwa, w którym 

osoby niezależnie od różnic, m. in. w stanie zdrowia, sprawno-

ści, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami spo-

łeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób 

rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. To systemowe, wielowy-

miarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione 

na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki  

i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia  

jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.

Przypisy:

1Grzegorzewska S., (2009), Różnicowanie kształcenia w klasach począt-

kowych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 11

2Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycz-

nia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wy-

konywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131)

3 Odsyłasz, E-konferencja, Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwo-

jowe ucznia w szkole ogólnodostępnej, Brygida Wieczorek, Starszy Wi-

zytator Kuratorium Oświaty Poznań.  Justyna Szofer - Andrzejewska 

– doradca metodyczny w zakresie świetlicy i pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej CDN Leszno, 7 - 14 kwiecień 2021 

Wycieczki oraz technologia  
informacyjno - komunikacyjna
w nauczaniu ogrodnictwa w szkole specjalnej

Aniela Serwicka - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rydzynie

nauczanie w szkole specjalnej wymaga od nauczycieli dostosowania metod i form pracy z dzieckiem do jego 
możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną. zaburzenia rozwojowe uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniów niesłyszących są przyczyną trudności w opano-
waniu wiadomości i umiejętności realizowanych w szkole. 
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Uczniowie z niepełnosprawnościami, często poprzez swoje trud-

ne doświadczenia z przyswajaniem wiedzy, traktują naukę jako 

„zło konieczne”. Brak im odpowiedniej motywacji, nawyku roz-

wijania umiejętności szkolnych, chęci aktywnego uczestnictwa 

w lekcjach. Napotykając trudności w przekazywaniu wiadomo-

ści szkolnych, każdy z nas szuka różnych dróg dotarcia do ucznia. 

Wychodząc naprzeciw wymogom edukacyjnym w procesie 

kształcenia pierwszym moim krokiem była organizacja wycie-

czek edukacyjnych do Poznania w ramach nauczanych przed-

miotów. Wyjazdy na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Ar-

chitektury Krajobrazu Gardenia oraz na Targi Rolnicze Polagra 

– Premiery przyczyniły się do spełnienia marzeń wielu uczniów. 

Targi rolnicze były jednym z najważniejszych wydarzeń dla na-

szej młodzieży. Były one również bardzo ważne z punktu widze-

nia branży rolniczej, gdyż prezentowały technologie i innowacje 

rolnicze. Uczestnicząc w targach, młodzież miała okazję spotkać 

się i porozmawiać ze specjalistami branży rolniczej, zapoznać się 

z innowacyjnymi maszynami i urządzeniami rolniczymi oraz  

z najnowszymi rozwiązaniami rolniczymi opracowanymi w 

oparciu o najwyższej klasy technologie, a co najważniejsze 

wsiąść do tych nowoczesnych pojazdów i poczuć się jak „w nie-

bie”.

 Trudności, które napotkałam w przekazywaniu uczniom niesły-

szącym zawodowych treści kształcenia z technologii ogrodnic-

twa były inspiracją do podjęcia kolejnych kroków - opracowania 

programu Innowacji Pedagogicznej (metodyczno-organizacyj-

nej) pod tytułem „Z ogrodem za pan brat”, który to został opu-

blikowany w Czasopiśmie „Problemy Oświaty i Wychowania”  

2020 / Nr 2. 

W ramach innowacji wielokrotnie uczestniczyłam z młodzie-

żą w cyklicznych kilkugodzinnych warsztatach ogrodniczych 

w Firmie Rośliny Ozdobne Karol Drewniak,  realizując treści 

kształcenia i wychowania. Stosowanie innowacyjnych metod 

i form pracy, prezentacji materiału i czynności na nim wyko-

nywanych, umożliwiało uczniom głębszy kontakt i lepsze zro-

zumienie poruszanych wcześniej zagadnień. Na warsztatach 

uczniowie w warunkach naturalnych uczyli się poprzez ogląd i 

samodzielne działanie, co umożliwiało im zdobywanie nowych 

doświadczeń, a przede wszystkim poznanie specyfiki pracy 

branży ogrodniczej. Uczniowie sadzili borówkę wysoką, uko-

rzeniali oraz przesadzali rośliny (np. hortensję, platana), a także 

metodą przez stosowanie i na przystawkę boczną szczepili wie-

le roślin: buki, wiśnię ozdobną, bez szlachetny. Doniczkowali 

również drzewa lipy, dzielili trawy oraz zabezpieczali rośliny na 

zimę, tworząc tunele foliowe. Podejmowane działania motywo-

wały i aktywizowały uczniów do doskonalenia praktycznych 

umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej podczas 

zajęć lekcyjnych. Wspólne wycieczki i warsztaty pozwalały 

również uczniom kształtować umiejętności lepszego zrozumie-

nia siebie, rozpoznawania własnych potrzeb oraz podnosiły po-

ziom umiejętności pracy zespołowej uczniów z różnymi niepeł-

nosprawnościami. 

Kolejnym krokiem było wdrożenie w nauczanie technologii in-

formacyjno-komunikacyjnej poznanej na szkoleniu „Metodyka 

pracy w podprojekcie Uczniowskie Laboratoria Informatyczne” 

zorganizowanym przez ODN w Poznaniu w ramach Projektu 

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020.

Młodzież na co dzień obcuje z multimediami, toteż starałam się 

pokazać jej, że sieć to nie tylko wzajemna komunikacja i roz-

rywka, ale przede wszystkim źródło cennej wiedzy. Uczniowie 

dobrze znają technologię ekranu dotykowego, ponieważ na co 

dzień korzystają ze swoich smartfonów, dlatego zaczęłam coraz 

częściej stosować zasadę trwałości wiedzy czyli wielokrotne-

go powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności, wykorzystując 

poznane narzędzia i aplikacje oraz otrzymany przez placówkę 

sprzęt, a także telefony uczniów. Aby uatrakcyjnić prowadzenie 

lekcji, zaczęłam korzystać z poznanych na szkoleniu innowacyj-

nych narzędzi i aplikacji. Szczególną uwagę zwróciłam na narzę-

dzia do skanowania i generowania kodów QR oraz na aplikację 

Quizizz i Plickers, których wcześniej nie znałam. 

Wykorzystywanie kodów QR w szkole (podczas lekcji czy kon-

kursów) jest znakomitym sposobem na szybkie dzielenie się 

adresami strony internetowej z uczniami, a jednocześnie wpro-

wadza w przebieg zajęć elementy ciekawości i rywalizacji. Pod 

kodami możemy ukryć różnego rodzaju zadania przygotowa-

ne wcześniej w aplikacjach czy treści, które chcemy przekazać 

uczniom. Mogą też posłużyć jako podsumowanie i utrwalenie 

wiadomości lub być pomocą            w rozwiązaniu zagadek podczas 

konkursów. Uczniowie, posiadając tablety bądź swoje smartfo-

ny, skanują rozwieszone w klasie kody QR, pod którymi ukryte 

są linki do zadań, rozwiązują zadania    i po każdym poprawnie 

rozwiązanym zadaniu wykonują polecenie na otrzymanym od 

nauczyciela pustym kodzie QR (zamalowują podane cyfry bądź 

nie zamalowują).  

Wykorzystując kody QR i aplikację LearningApps, z której już 

wcześniej korzystałam, można przygotować lekcję z jednego te-

matu lub lekcję powtórzeniową z danego działu, a także zrobić 

mix kilku tematów w formie zabawy (np. pokoju zagadek) zwią-
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zanej z danym przedmiotem, uwzględniając istotne dla nas za-

gadnienia.

Poniżej zamieszczam link do przykładowej lekcji z wykorzysta-

niem kodów QR i aplikacji LearningApps. 

h t t p s : //d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /d / 1 z u L- 4 c G x u n H o -

zI69XX74PbvfeJ1Z-qkT/view?usp=sharing 

Korzystanie na lekcji z aplikacji Quizizz niesie wiele korzyści 

dla nauczycieli i zabawy dla uczniów. Aplikacja zawiera bogatą 

bazę testów stworzonych przez nauczycieli różnych przedmio-

tów, jest sposobem na sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez 

stworzenie własnych testów, może także posłużyć do systema-

tycznego utrwalania i powtarzania przerobionego materiału. Po 

rozwiązaniu testu przez młodzież  nauczyciel ma dostęp do in-

dywidualnych wyników uczniów i na podstawie tych wyników 

może wystawić oceny. Korzystanie z aplikacji w dużym stopniu 

może motywować uczniów do podejmowania działań, jeśli za-

proponujemy im naukę powiązaną z zabawą. W pierwszej części 

lekcji możemy zrealizować zamierzone cele, np. przeprowadzić 

test wiedzy przygotowany przez nas wcześniej z konkretnego 

tematu lub działu, który może być kartkówką, bądź zwykłym 

utrwaleniem wiedzy, a w drugiej części lekcji damy uczniom 

możliwość wyboru przeprowadzenia quizu z zasugerowanych 

przez nich tematów. Jest to świetna zabawa i wzajemna rywa-

lizacja.  Aby korzystać z aplikacji, uczniowie muszą posiadać ta-

blety lub telefony   z dostępem do Internetu. 

Poniżej zamieszczam link do przykładowej lekcji w wykorzysta-

niem aplikacji Quizizz.

https://drive.google.com/file/d/1WGitn8PXvqvhPHWCnCPtO-

zEWLjN3ixXN/view?usp=sharing 

Na szczególną uwagę – moim zdaniem - zasługuje aplikacja 

Plickers, z której najczęściej korzystam w celu powtarzania i 

utrwalania wiedzy uczniów oraz która służy mi jako narzędzie 

do sprawdzania wiedzy w formie testu. Jest ona bardzo przydat-

na w zastosowaniu różnych przedmiotów, realizowaniu różno-

rodnych treści konkursowych. Aplikacja Plickers ma ogromną 

zaletę, gdyż uczniowie nie potrzebują żadnych urządzeń elek-

tronicznych ani dostępu do Internetu. Wystarczy laptop, smart-

fon nauczyciela z dostępem do Internetu oraz karty Plickers dla 

uczniów  – specjalne kody wydrukowane ze strony www.plic-

kers.com. Każdy kod posiada swój numer, który jest przypisany 

do ucznia danej klasy oraz na każdym boku karty znajdują się 

litery A, B, C, D. Kiedy nauczyciel przedstawia na tablicy inte-

raktywnej pytanie utworzone w aplikacji Plickers wraz z czte-

rema odpowiedziami, uczniowie wybierają jedną odpowiedź i 

ustawiają swoją kartę z kodem tak, aby wybrana litera A, B, C, 

D (czyli właściwa odpowiedź według ucznia) znajdowała się na 

górze karty. Dla uczniów niepełnosprawnych, udzielanie w ten 

sposób odpowiedzi dodatkowo ćwiczy orientację przestrzen-

ną. Aplikacja umożliwia szybki podgląd, jak zagłosował każdy              

z uczniów i jakich odpowiedzi udzielili uczestnicy, natomiast 

uczniowie mogą obserwować, który   z nich udzielił już odpo-

wiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie. Praca na lekcji lub 

zajęciach rewalidacyjnych z aplikacją Plickers angażuje i akty-

wizuje uczniów, sprawia, że lekcje stają się atrakcyjniejsze, mło-

dzież świetnie się bawi utrwalając wiedzę i rywalizując ze sobą 

– który tym razem zdobędzie więcej procent.

Aplikacja Plickers nie daje możliwości udostępnienia stworzo-

nych materiałów, toteż każdy test należy przygotować samo-

dzielnie.

Poniżej zamieszczam link do przykładowej lekcji z wykorzysta-

niem aplikacji Plickers

https://drive.google.com/file/d/1iKDgTBYM5oX2fKqCoC3Ssc-

kXPffv9Kge/view?usp=sharing

TIK wdrażam sukcesywnie na lekcjach i zajęciach rewalidacyj-

nych oraz organizując szkolne konkursy. Ma ona uatrakcyjniać, 

aktywizować i wzmacniać przekaz oraz zmieniać nastawienie 

uczniów do nauki i do budowania umiejętności uczenia się przez 

całe życie. Nowoczesne technologie w pracy z uczniami ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie są jedyną skuteczną 

metodą oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. Nie roz-

wiązują wszystkich problemów związanych z nauczaniem w 

szkole specjalnej, ale z pewnością są źródłem inspiracji i innowa-

cji oraz wspierają nauczanie. Dodatkowo wyzwalają w uczniach 

ciekawość, kreatywność, motywują do podejmowania działań, 

uczą uczenia się, a także wpływają na wszechstronny rozwój 

młodzieży. Poza tym, taka forma pracy jest bardzo atrakcyjna 

dla uczniów, co znacznie wpływa na ich pełne zaangażowanie  

w realizowane działania i to chyba najbardziej cieszy nauczy-

cieli.

Bibliografia:

1. Treści szkolenia: Metodyka pracy w podprojekcie Uczniowskie 

Laboratoria Informatyczne – szkolenie zorganizowane przez 

ODN w Poznaniu w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielko-

polsk@2020 

(25-27.09.2019r.)

2. Przewodnik – Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 

„Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami 
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Dysfunkcje a nauczanie historii
dr Barbara Foryńska - CDN Leszno

dawniej nie dostrzegano tego typu problemów. obecnie lawinowo powiększa się populacja dzieci i młodzieży ob-
jętych specyficznymi trudnościami. w myśl prawa oświatowego uczniom takim przysługują różne formy terapii  
w szkole i poza szkołą.

Trzeba jednak pamiętać, że  nie wszyscy potrzebujący są objęci 

taką pomocą, nie przez cały okres  swojej edukacji szkolnej. Poza 

zajęciami terapeutycznymi większość z nich uczestniczy  w nor-

malnych zajęciach lekcyjnych, w tym w lekcjach historii, stając 

się wyzwaniem  dla prowadzących je nauczycieli. Do najczęst-

szych trudności należą: defekty wzroku, słuchu, zaburzenia 

emocjonalne czy zaniedbania środowiskowe.

Bazując na własnej pracy w szkole i jako terapeutka chcę podzie-

lić się paroma uwagami.  Po pierwsze -  istotne jest zrozumienie 

problemu, z jakim boryka się nasz podopieczny. Nigdy nie wolno 

traktować jego specyficznych zachowań  jako złej woli , raczej 

jako objaw choroby, z którą się zmaga. Jeśli przykładowo boi się 

występować publicznie , nie wymagajmy tego zbyt często. Wy-

starczy dać  mu trochę czasu, by przezwyciężył strach. Bezwa-

runkowo musi pojawić się u nauczyciela życzliwość i akceptacja. 

Po drugie -  zachęcić do pracy, stwarzając motywację, przygoto-

wując atrakcyjne dla niego zajęcia, środki dydaktyczne i system  

nagród. Dla takich uczniów możemy stosować dodatkowe  oce-

ny za  wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie pracy.

Po trzecie - zróżnicowane metody nauczania z preferencją me-

tod aktywizujących. Mile widziane  jest oddziaływanie na róż-

ne zmysły, szczególnie jeżeli jeden  kanał, przez który docierają 

edukacyjnymi” MEN – Fundusze unijne dla oświaty, Warszawa 

2010

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Jak%20organizo-

wa%E6%20edukacj%EA.pdf 

3. Linki do omawianych aplikacji, dostępne w Internecie: 

• pusty kod QR- https://mal-den-code.de , 

• kod QR do wygenerowania - https://www.qr-online.pl/

• LearningApps - https://learningapps.org/ 

• Quizizz - https://quizizz.com/ 

• Plickers - https://get.plickers.com/ 

4. Strony do omawianych aplikacji, dostępne w Internecie: 

https://www.szkolneinspiracje.pl/jak-wykorzystac-kody-qr-w

-edukacji/ 

http://mcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Quizziz-in-

strukcja-Sykulska.pdf 

http://www.gim2.zukowo.pl/plickers/index.html 

https://edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyj-

ne/3790-zamien-lekcje-w-przygode-czyli-przepis-na-pokoj-za-

gadek-w-szkole 

5. Rysunki zawarte w teście Plickers, dostępne w Internecie:

http://www.ilovebonsai.pl/wp-content/uploads/2016/08/oku-

lizacja-bonsai.jpg 

h t t p s : // w w w. s z ko l k a r s t w o . p l /a r t i c l e . p h p ? i d = 6 4 . Zo -

bacz&rok=1999&numer=04

https://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?p=448154&highli-

ght=

https://poradnikogrodniczy.pl/okulizacja-drzew-owocowych.

php

https://budujesz.info/artykul/prawidlowe-szczepienie-drzew

-jabloni,198.html 

http://www.gospsad.pl/szczepienie.htm 

https://poradnikogrodniczy.pl/szczepienie-drzew-owocowych

-sposoby-terminy-podkladki-zrazy.php

https://ladnydom.pl/Ogrody/56,113645,11492353,Rozmnaza-

my_krzewy_przez_odklady.html

https://budujesz.info/artykul/rozmnazanie-malin-najlepsze

-sposoby-zobacz,1323.html 

https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/rozlogi-korze-

niowe-co-to-sa-rozlogi-korzeniowe-do-czego-sluza-roslinie-roz-

mnazanie-przez-rozlogi-aa-mU9H-FajP-cYsC.html 

http://polltaka.blogspot.com/2015/03/podzia-traw-ozdobnych.

html 
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informacje  jest wyłączony . Najlepszym przykładem będzie za-

stąpienie form pisanych na rzecz mówionych dla uczniów nie-

dowidzących .

Po czwarte -  staranna selekcja  materiału  do nauczania, gdyż 

często możemy spotkać się u tego rodzaju uczniów z obniżonym 

tempem nauczania. Materiał dodatkowo należy  wielokrotnie 

powtarzać i  utrwalać częściej niż u prawidłowo funkcjonują-

cych  rówieśników.

Po piąte - problemy  typowo wychowawcze: nadaktywność,  

brak uwagi, nieprzygotowanie do lekcji. Warto cały czas pamię-

tać, że mogą być spowodowane z przyczyn niezależnych od ich 

woli. Polecam zastanowić się nad wymaganiami dla ucznia po 

konsultacji z nim samym czy jego opiekunami, bazując na wska-

zaniach medycznych.

Po szóste - indywidualizacja , która pozwala niejednokrotnie na 

postępy dokonywane małymi krokami. Przy okazji warto pa-

miętać , że u  tego typu uczniów mogą zdarzyć się choroby sprzę-

żone, które jeszcze bardziej utrudniają przyswajanie wiedzy.

Przedstawię pokrótce różne trudności, z jakimi może spotkać się 

nauczyciel historii na lekcjach.

Jak jest dysleksja, to pojawi się problem z rozumieniem tekstu, 

odczytaniem tekstu źródłowego. Wniosek : większa czcionka, 

interlinia, skrócony tekst.

Jak jest dysgrafia i dysortografia, wystąpi najczęściej problem 

z notatkami. Wniosek: karta pracy z gotowym zarysem lekcji , 

który w razie czego jest w stanie wykorzystać opiekun ucznia.

Jak są trudności językowe, to wystąpi problem rozumienia 

mowy, formułowania myśli czy niewyraźnej mowy. Wniosek  

: doceniamy każdą wypowiedź ucznia czy krótką, czy urywaną, 

niekoniecznie przed całą klasą.

Jak jest dyskalkulia, to pojawią się problemy z pojęciem czasu na 

historii, osi czasu czy z tablicami chronologicznymi. Wniosek: 

nie egzekwować pamięciowej znajomości dat, raczej notować  je 

w  jakimś specjalnym miejscu, by w razie potrzeby można było 

się do nich odwołać.

Jak są zaburzenia przestrzenne, to głównie pojawiają się pro-

blemy z posługiwaniem się mapą.  Wniosek: nie rezygnujemy 

z mapy, ale używamy map o możliwie najmniejszej ilości detali.

Jak są zaburzenia  w działaniu sekwencyjnym, występują pro-

blemy z organizowaniem pracy, brakiem zapału i konsekwen-

cji. Wniosek: praca pod kierunkiem , krótkie polecenia czy inna 

praca domowa.

Jak są zaburzenia zachowania, pojawia się impulsywność, agre-

sja bądź odwrotnie zupełna bierność. Wniosek : nie ma uni-

wersalnej metody, trzeba wypracować adekwatną dla ucznia 

metodę dyscyplinowania, nie zapominając o konsekwencji  

w egzekwowaniu wymagań czy pozytywnej motywacji.

Polecam korzystać z zasady non multa sed multum, czyli lepiej 

nauczyć kilku najważniejszych rzeczy niż przytłoczyć tego ro-

dzaju uczniów lawiną danych i umiejętności, których , zniechę-

ceni, nie będą nawet próbowali przyswoić.

Porozumienie o współpracy partnerskiej
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie  
z Teatrem Miejskim w Lesznie

Edyta Zarembska-Marciniak - CDN Leszno 

Świat fikcji w każdym dziecku może przyjmować ważne role  i działać we właściwych dla niego granicach, gdzie fo-
tel może być okrętem, a miejsce pod stołem pieczarą rozbójników, jest światem rozszerzającym egzystencję dzieci 
poza granice odpowiadające ich właściwemu, realnemu przygotowaniu do życia. W tym fikcyjnym świecie dziecko 
może działać niczym dorosły, sycąc się przy tym urokiem zabawy i opanowując sztukę bycia dorosłym.

W. Okoń
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Inspirowani między innymi takimi refleksjami, 14 czerwca 2021 

roku na scenie Teatru Miejskiego w Lesznie zawarli porozu-

mienie o współpracy partnerskiej: Dyrektor Teatru Miejskiego  

w Lesznie Pan Zbigniew Rybka oraz Dyrektor Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli w Lesznie Pan Paweł Borowski. Inicjatorem 

tego wydarzenia stał się Naczelnik Wydziału Edukacji w Lesznie 

Pan Robert Fryz, który w kwietniu zaproponował spotkanie do-

radców metodycznych z języka polskiego w Centrum (Elżbieta 

Marciniak-Krenz, Edyta Zarembska-Marciniak) i Dyrektora Te-

atru. W firmie rozpoczęłyśmy, dzięki marketingowemu wspar-

ciu Kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego, Promocji  

i Informacji , Pani Donaty Waszyńskiej-Samolak, burzę mózgów 

połączoną z diagnozą możliwości nawiązania współpracy z Te-

atrem, nakreślenia kierunków jej rozwoju oraz promocji insty-

tucji kultury w regionie. 

Już teatrze przy przepysznej kawie, w twórczej atmosferze osób 

zaangażowanych w przedsięwzięcie, w trakcie dyskusji na te-

mat roli edukacji teatralnej w życiu dzieci i młodzieży, 13 kwiet-

nia 2021 roku podjęto decyzję dotyczącą długofalowej współpra-

cy obu stron w zakresie propagowania działań proedukacyjnych 

i prokulturowych w rejonie, w tym podejmowanie wspólnych 

inicjatyw, realizację projektów i innych  przedsięwzięć. 

Najistotniejsze cele podpisanego 14 czerwca 2021 roku porozu-

mienia to:

• promowanie roli i znaczenia zarówno edukacji  jak i teatru 

w życiu społecznym i kulturowym   miasta Leszna i regionu, 

w tym instytucji jaką jest Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli w Lesznie oraz Teatr Miejski w Lesznie,

• pielęgnowanie i rozwój świadomości i gotowości kulturo-

wej do odbioru dóbr nauki i kultury, twórczości scenicznej  

w różnych formach i aspektach organizacyjnych i arty-

stycznych,

• propagowanie  idei uczenia się przez całe życie, w tym po-

staw proaktywnego uczestnictwa w życiu edukacyjnym, 

teatralnym i kulturalnym miasta i  regionu.

Planowane działania mają na celu aktywizację dzieci i młodzie-

ży w zakresie poszerzania wiedzy o kulturze teatralnej, uczest-

niczenie w magii sztuki teatru, ale również  świadomości ciała, 

rozwijania wyobraźni, nauki koncentracji, postrzegania świata, 

panowania nad niepożądanymi emocjami. Już w nowym roku 

szkolnym pojawią się także propozycje szkoleń włączające  ak-

torów w ramach realizacji  lekcji teatralnych –  (tworzenie przez 

aktorów bazy tutoriali, webinarów, warsztatów dla uczniów  

i nauczycieli) realizujących tematykę np. nauki dykcji, zarządza-

nia stresem, mowy ciała, kreowania wizerunku, zasad wystą-

pień publicznych, efektywnych technik pamięciowych).
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I Ogólnopolska Maturnocka Online
Agata Karolczyk-Kozyra - I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana we Wschowie

od kilku lat pod koniec marca w i liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza zana we 
wschowie organizowałam dla uczniów klas maturalnych, w których uczyłam, wydarzenie pod nazwą maturnocka. 
jego charakter opisałam w jednym z numerów problemów oświaty i wychowania, a także na moim blogu „kreatyw-
ny polonista” (www.kreatywnypolonista.blogspot.com). 

W zeszłym roku pandemia pokrzyżowała mi plany i nie pozwo-

liła na organizację tych dodatkowych, pięciogodzinnych zajęć 

dla maturzystów. Doświadczenie nabyte jednak podczas zdalne-

go nauczania, a także organizacja i udział w wielu wydarzeniach 

online zainspirowało mnie do tego, by wykorzystać możliwości 

Internetu i zorganizować I Ogólnopolską Maturnockę Online. 

Do współpracy zaprosiłam dwoje świetnych polonistów szkół 

ponadpodstawowych – Annę Konarzewską z Gdańska oraz Da-

riusza Martynowicza z Myślenic, którzy wraz ze mną zajęli się 

organizacją wydarzenia. Nasz pomysł zyskał też uznanie wśród 

innych polonistów, dlatego szybko znaleźliśmy grupę specjali-

stów, którzy podjęli wyzwanie i zostali prelegentami podczas 

Maturnocki. Poszczególne wystąpienia były krótkie, ale treści-

we. To takie swoiste repetytorium maturalne, w którym znala-

zły się zarówno zagadnienia językowe, lektury obowiązkowe, 

jak i formy wypowiedzi pisemnych, obowiązujących w czasie 

egzaminu dojrzałości. Wszystkie prelekcje zostały nagrane  

i znajdują się na platformie Wakelet pod adresem https://wa-

kelet.com/wake/VoWTroscYcjIC1XhiHCQB 

Idea tego przedsięwzięcia była prosta, ale bardzo treściwa: „Ma-

turzyści, zależy nam na Was, jesteśmy z Wami do końca, może-

cie na nas liczyć i wierzymy, że dacie radę!”. Tegoroczna, wirtu-

alna edycja „Maturnocki” odbyła się 30 kwietnia, w godzinach: 

18:00-24:00 na platformach ClickMeeting i Facebook. Cieszymy 

się niezmiernie, że nasza oddolna, nauczycielska inicjatywa zo-

stała tak pozytywnie i życzliwie przyjęta przez uczniów, ich ro-

dziców oraz naszych kolegów po fachu. 

Warto dodać, że wydarzeniem zainteresowały się także media 

ogólnokrajowe i lokalne, dzięki którym mogliśmy zwiększyć 

nasz zasięg i dotrzeć do maturzystów z całej Polski. Na godzinę 

przed rozpoczęciem Maturnocki interesowało się nią niemalże 

21 tysięcy osób. Na żywo wzięło w niej udział prawie 6 tysięcy, 

a nagrania prelekcji przed maturą oglądało ponad 18 tysięcy 

osób. Tak wielkie zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, 

z drugiej jednak strony jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia 

motywowało to do działania i rzetelnego przygotowania mate-

riałów. Utwierdzało nas jednocześnie w przekonaniu, że Matur-

nocka w takim charakterze jest potrzebna młodym ludziom, by 

mogli oni przypomnieć, utrwalić oraz uporządkować swoją wie-

dzę przed tym ważnym egzaminem. Zadbaliśmy także o wspar-

cie psychiczne maturzystów. Otuchy dodał im bowiem dzienni-

karz i prezenter telewizyjny Radek Brzózka, który był naszym 

gościem specjalnym.

Podziękowania i słowa uznania, które usłyszeliśmy od uczniów 

i ich rodziców po zakończeniu wydarzenia uświadomiły nam, 

że za rok należy zorganizować kolejną Ogólnopolską Maturnoc-

kę Online. Pamiętamy także o tym, że za dwa lata zmienia się 

formuła egzaminu maturalnego – Matura 2023, która już dziś 

wzbudza wiele emocji, dlatego już teraz myślimy o organizacji 

podobnego wydarzenia dla kolejnego rocznika maturzystów 

pod roboczą nazwą Maturnocka 2023. 
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Ekonomik czyta dzieciom -  
również podczas pandemii

Alicja Bortel, Agnieszka Kozłowska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie  

ekonomik czyta dzieciom to coroczna akcja czytelnicza realizowana od 2008 roku w zespole Szkół ekonomicznych 
w lesznie. założenia akcji są proste: młodzież czyta wiersze, bajki, baśnie, przygotowuje przedstawienia, przepro-
wadza warsztaty plastyczne, a to wszystko dla swoich młodszych koleżanek i kolegów z leszczyńskich  przedszkoli.

W roku szkolnym 2020/2021 z powodu obowiązujących obo-

strzeń i nauczania zdalnego, akcja została zrealizowana w inny 

niż dotychczas sposób: zaangażowane uczennice nagrywały 

i montowały filmiki, które następnie przesłane zostały do wy-

branych leszczyńskich przedszkoli. Przewodnim tematem ca-

łej serii nagrań były emocje. W ciągu kilku miesięcy powstały 

cztery kilkunastominutowe filmy: o złości, o zazdrości, o smutku, 

o radości. Każdy z nich składa się z wierszy dotyczących danej 

emocji  oraz kilku krótkich zadań przybliżających naturę tejże 

emocji i sposobów radzenia sobie z nią. 

Uczennice realizujące niniejszą akcję wykazały się dużą po-

mysłowością, pracowitością, wytrwałością i punktualnością. 

Ich rzetelna praca wymaga, aby wymienić tu nazwiska każdej 

z nich - a były to: Aleksandra Adamczak, Paulina Bartkowiak, 

Róża Biniszkiewicz, Katarzyna Dudka, Anita Flis, Małgorzata 

Gmerek, Zofia Kowalska, Maria Samol, Yana-Mariia Stadnys-

hyn, Aleksandra Walkowska. 

Zachęcamy do obejrzenia filmików: 

o złości - https://tiny.pl/rv3hl 

o zazdrości - https://tiny.pl/rv3hj 

o smutku - https://tiny.pl/rv3h5 

o radości - https://tiny.pl/rv3hc 

Poniżej publikujemy dwa scenariusze nagrań: o zazdrości oraz 

o smutku.

Scenariusz nagrania - Ekonomik czyta dzieciom – o zazdrości

WSTĘP (Yana-Mariia Stadnyshyn)

Cześć dzieciaki - pamiętacie nas? Spotykamy się ponownie. 

Dzisiaj porozmawiamy o emocji, która robi dużo zamieszania,  

a zwie się zazdrość

Zazdrość jest wtedy, gdy chcemy lub marzymy o rzeczy, która 

należy do innej osoby.

Spójrzcie na plakat, który dla was zrobiłam zobaczcie, jak za-

zdrość może wyglądać.

A teraz zapraszam was do wysłuchania 4 wierszyków, a na-

stępnie wykonania 3 zadań.

WIERSZE

Zazdrość (Paulina Bartkowiak))

Żuk stonodze zazdrości nóg (Róża Biniszkiewicz i Małgorza-

ta Gmerek )

Sekrety sióstr (Anita Flis)

Trzej zazdrośnicy (Katarzyna Dudka)

ZADANIE 1 - Herb (Aleksandra Adamczak, Aleksandra 

Walkowska)

Zapraszamy was do wspólnego zadania.

Opracowałyśmy dla was herb. Zauważcie, w górnej części 

herbu znajdują się rzeczy, które być może potraficie zrobić. 

Wybierzcie 5 takich, które lubicie najbardziej i zamalujcie 

ulubionym kolorem. Resztę pomalujcie na czarno.

Czy:

Dobrze śpiewacie? Ładnie rysujecie? Lubicie książki? Szyb-

ko biegacie? Potraficie jeździć na rowerze? Budujecie z kloc-

ków? Jesteście koleżeńscy? Macie świetną wyobraźnię? 

Macie dobrą pamięć Lubicie zwierzęta? Umiecie tańczyć? 

Dobrze segregujecie śmieci? Pamiętacie o myciu zębów? Po-

magacie rodzicom? Świetnie sprzątacie?

Następnie w dolnej części herbu narysujcie ulubione zwie-

rzę albo przedmiot.

Oto wasze mocne strony.

Spójrzcie - nie musicie nikomu niczego zazdrościć, bo tak 

dużo umiecie.

ZADANIE 2 - Oddech (Zosia Kowalska)

Kiedy odczuwasz niewygodne uczucia – jesteś zdenerwo-

wany, jesteś niespokojny, jesteś zazdrosny i nie wiesz co z tą 

zazdrością zrobić, zapraszam cię abyś wykonał następującą 

rzecz:

narysuj na kartce falę swoim ulubionym kolorem, 

a teraz kiedy twoja fala jest już skończona przesuwaj palec 
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wskazującym wzdłuż stworzonej przez ciebie fali.

Kiedy fala się unosi, wdychasz powietrze (nosem). (pauza)

Kiedy fala opada, wydychasz. (pauza) – powtórz 3 razy

Obserwowanie swojego oddechu może się bardzo przydać.

ZADANIE 3 - Słoik (Maria Samol)

Czy zawsze powinniśmy wierzyć w to, co mówią nasze myśli?

Nie powinniśmy, bo niektóre z nich nie mówią prawdy.

Czasami głowa podpowiada ci, że ktoś ma lepsze zabawki, lepsze 

książki, lepsze buty, lepszy sweterek. Ale czy te myśli to prawda?

Warto uspokoić swoje myśli, aby twoja głowa lepiej widziała.

Spójrz, ten słoik z brokatem przedstawia twoją głowę pełną my-

śli, w środku miesza się mnóstwo rzeczy.

Jak zrobić taki słoik? Potrzebujesz słoik z zakrętką , wodę i bro-

kat.

Kiedy czujesz, że w twojej głowie szaleje burza, potrząśnij sło-

ikiem i wyobraź sobie, że tak wygląda  burza w twojej głowie: 

wszystkie twoje myśli zaczynają wirować.

Obserwuj brokat, który wiruje w słoiku, tak, jak myśli w twojej 

głowie.

Poczekaj chwilę, aż brokat opadnie powoli na dno. Poczuj, jak 

uspokaja się również burza twoich myśli. Burza minęła. Twoje 

myśli też mijają.

Scenariusz nagrania - Ekonomik czyta dzieciom – o smutku

WSTĘP (Katarzyna Dudka)

Cześć dzieciaki, jak się dziś czujecie? Cieszę się, że znowu się wi-

dzimy. Dzisiaj porozmawiamy o emocji, która nazywa się: smu-

tek....

Spójrzcie na obrazek, który dla was wybrałam... Zobaczcie, jak 

może wyglądać smutna osoba.

Smutek odczuwamy wtedy, gdy…

• Zgubisz swoją ulubioną zabawkę,

• Twój kolega, Twoja koleżanka nie chcą się z Tobą bawić,

• Twoja mama i Twój tato nie mają czasu z Tobą rozmawiać

 Jak poradzić sobie ze smutkiem?

Hmmm, to nie takie łatwe, ale mamy kilka sposobów. 

Na przykład możecie przeglądać, poczytać wciągające książki, 

można posłuchać też wierszyki, ot, chociażby takie:

WIERSZYKI

Smutny miś (Zofia Kowalska)

Psie smutki (Anita Flis)

Mucha (Katarzyna Dudka)

Sposób na smutek (Paulina Bartkowiak)

Dobrym sposobem na smutki jest więc czytanie książeczek, 

wierszyków, opowiadanie kawałów - czy znacie jakieś kawały? 

Świetnie, teraz możecie opowiedzieć je swojej Pani. Pamiętajcie, 

że kawały nie mogą nikogo obrażać. 

ZADANIE 1 – Wizualizacja chmur (Róża Biniszkiewicz)

Czasami nad naszymi głowami… nie wiadomo skąd… zbierają się 

ciemne chmury… najczęściej takie chmury zbierają się, kiedy nie 

udaje się nam zdobyć tego, czego bardzo chcemy… albo wtedy, 

gdy przegramy grę… albo wtedy, gdy nasi koledzy, koleżanki nie 

chcą się z nami bawić… co jakiś czas takie ciemne chmury groma-

dzą się nad naszymi głowami

To, że chmury pojawiają się nad naszymi głowami, czasami tak 

po prostu bywa. Ale nie dajmy im możliwości, aby gromadziły 

się nad i zasłaniały słońce, księżyc i gwiazdy.

A jak przepędzić te chmury? Spokojnie je obserwuj i zauważ, że 

za chwile stają się małymi obłoczkami i powoli odpływają… za-

uważ jak ciemne duże chmury zamieniają się w małe obłoczki  

i odpływają…

Weź głęboki oddech i dmuchnij w chmurę… zauważ, że staje się 

ona coraz mniejsza i mniejsza, powoli odpływa od ciebie… chmu-

ry jedna po drugiej odpływają…

Teraz weź kawałek waty, uformuj ją w kształcie chmury, połóż ją 

na otwartej dłoni, weź głęboki wdech i zdmuchnij watę z Twojej 

ręki.

Wyobraź sobie, że w ten sposób odganiasz swoje smutki.

ZADANIE 2 – Taniec-rozciąganiec (Aleksandra Adamczak, Alek-

sandra Walkowska)

Kochani! A teraz pokażemy Wam , w jaki sposób możemy prze-

gonić smutek! Wstańcie i zatańczcie razem z nami! (link do muzy-

ki: https://tiny.pl/tzh6z)

...Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście. 

ZADANIE 3 – Przytulaniec i automasaż (Maria Samol)

Kiedy jest ci smutno najlepszym sposobem na pozbycie się  tych 

emocji jest przytulanie. Niestety, z powodu koronawirusa nie 

możesz przytulić się do kolegi lub koleżanki, ale możesz przytulić 

rodziców, zwierzątko w domu, przytulankę lub drzewo na space-

rze. Przytulając drzewo możesz wyszeptać mu co cię zasmuciło.

Każdy człowiek bardzo potrzebuje dotyku. Nasza skóra jest fa-

scynującym organem.

Narysuj palcem wskazującym na swojej dłoni: fale, piorun

A teraz na swoim przedramieniu narysuj: chmurę, słońce

Twój brzuszek także lubi masażyki, narysuj na nim ślimaki (wiry)

A teraz na udzie narysuj deszcz.

 ZADANIE 4 – Szybki bieg (Małgorzata Gmerek)

Kochani! Znowu wstajemy. A teraz proponuję bieg w miejscu. 
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Uwaga zaczynamy.... Najpierw wolno (marsz), potem szybciej.....

(trucht), następnie jeszcze szybciej (bieg)….., kolejno zwalniamy 

(trucht), jeszcze wolniej (marsz) i STOP.

ZADANIE 5 – Wizualizacja  - dobre wspomnienia (Yana-Mariia 

Stadnyshyn)

Weź głęboki oddech… i wypuść powietrze…  WDECH.... WY-

DECH..... zamknij oczy…

Przypomnij sobie chwile, które sprawiły ci radość…

Na przykład wczoraj – czy coś cię ucieszyło? Sprawiło przyjem-

ność…? Ulubiona potrawa… ulubiona zabawka… czas spędzony z 

rodzicami… zabawy z kolegami i koleżankami…

Co sprawiło ci radość…?

Weź głęboki oddech… i wypuść powietrze… WDECH …. WY-

DECH....

Przypomnij sobie poprzedni tydzień… czy coś cię zaskoczyło…? 

Uradowało…?

Weź teraz głęboki oddech… i wypuść powietrze… WDECH... 

WYDECH...

I przypomnij sobie święta Bożego Narodzenia…? Co sprawiło ci 

najwięcej przyjemności…? Prezenty? …. Miłe zapachy…? Prze-

pyszne ciastka…? Wspólne zabawy z rodzicami, dziadkami, ku-

zynami…?

A jakie radosne momenty pamiętasz z wakacji…? Może jazdę na 

rowerze..? czas spędzony nad jeziorem…? Niebieskie niebo i zło-

ciste słońce…? Co jeszcze miłego pamiętasz…?

Weź głęboki oddech..... i wypuść powietrze ….WDECH... WY-

DECH...

Policzę teraz do trzech i na 3 otwórz oczy.

Dziękuję Ci za wspólną zabawę. 

ZAKOŃCZENIE (Katarzyna Dudka)

To już koniec. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i dobrą za-

bawę.

Do zobaczenia
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Związki zawodowe - zbędny archaizm  
czy potrzeba czasu?

Ewa Andrzejewska - przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Lesznie

przyczyny powstania związków zawodowych są dość oczywiste. rozwój przemysłu, z wyodrębnieniem się wolnych 
pracowników, w wieku XViii, w wielkiej brytanii, a potem we francji, niemczech i Stanach zjednoczonych spowo-
dował powstanie organizacji, których celem była obrona interesów pracowniczych. organizacje te miały chronić 
przed wyzyskiem i przedmiotowym traktowaniem pracowników.

W Polsce związki zawodowe powstawały w wyjątkowo trud-

nym czasie, w czasie nierównomiernego  rozwoju kraju, podzie-

lonego między trzech zaborców. Dopiero powstanie niepodle-

głego państwa polskiego zagwarantowało wolność zrzeszania 

się.

Działalność związków zawodowych przyczyniła się,  m. in. do 

wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy, wprowadzenia 

ustawodawstwa socjalnego, rozwoju ubezpieczeń pracowni-

czych. Występowano przeciwko bezrobociu, obniżkom płac, 

ograniczeniom uprawnień socjalnych, represjom policyjnym 

wobec strajkujących.

Związki nauczycielskie mają swoje początki już w 1905 roku.  

W kolejnych latach tworzono dalsze nauczycielskie organizacje 

i zrzeszenia związkowe, które odegrały znaczącą rolę w budowie 

polskiej państwowości i upowszechnianiu oświaty.

Panowało wówczas powszechne przekonanie, że gwarantem 
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spokoju i bezpieczeństwa publicznego jest wychowanie religij-

no- moralne i patriotyczne dzieci i młodzieży, które daje najsil-

niejsze podstawy do życia indywidualnego, społecznego i pań-

stwowego.

Jednak władze naczelne związków nauczycielskich, związków,  

które później  połączyły się  w jedną organizację związkową,  

robiły wszystko, aby utrudnić,  a nawet uniemożliwić nauczy-

cielom zrealizowanie ich postulatu wychowania religijno- mo-

ralnego.  W swoich uchwałach, pismach organizacyjnych  wspo-

mniana władza zwalczała religię, kościół katolicki i katolickie 

organizacje. 

Taka sytuacja trwała do 1980 roku.  Wtedy wybuchła ,,Solidar-

ność ” i  pomimo wprowadzenia w 1981 roku stanu wojennego,  

rozkwitała oświatowa ,,Solidarność”. Jej bohaterowie musieli 

często płacić wysoką cenę za swoje patriotyczne zaangażowanie. 

Zdecydowana ich większość była szykanowana i inwigilowana 

przez komunistyczne władze. Niestety, inni w tym czasie wybie-

rali związek zależny od PZPR, później SLD,  upolityczniając go, 

mimo usilnego zaprzeczania temu faktowi.

Te dwie formacje związkowe w polskiej oświacie  istnieją do dzi-

siaj.

,,Solidarność“ nie ugięła się przed represyjnym totalitaryzmem, 

systemem panującym w Polsce przez kilka dziesięcioleci.  

W swojej walce o wolność i niepodległość zrzeszała ludzi róż-

nych środowisk i różnych poglądów. Ten wielki ruch społeczny 

pokojowo obalił komunistyczny system. Milionom Polaków god-

nośći wolność zostały przywrócone.

Misja i wartości, będące przyczynkiem do powstania ,,Solidarno-

ści”, do dziś pozostały niezmienne, choć czasy, w których żyjemy 

zmieniły się bardzo.

Drogowskazem w pracy związkowej są działania oparte na 

gruncie etyki chrześcijańskiej i społecznej nauce kościoła. 

Jak czterdzieści lat temu, jesteśmy gotowi do podejmowania 

różnorodnych  i trudnych zadań w obronie godności, praw i in-

teresów pracowniczych. Jednocześnie jesteśmy świadomi tego, 

że tak jak kiedyś, w sytuacji wyjątkowo trudnej, potrzebny jest 

m.in  niezawodny plan, którego realizacja nie narazi naszych 

członków  na porażkę  i śmieszność. 

W panteonie dokonań oświatowej ,,Solidarności” można znaleźć,  

m. in.:

• Kartę nauczyciela

• obniżenie pensum dydaktycznego z 24 h na 18 h

• dodatek stażowy

• zwiększenie odpisu na ZFŚS

• awans zawodowy nauczycieli

• dodatek za wychowawstwo- zwiększenie minimalnej kwo-

ty

• dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli

• podwyżki wynagrodzeń

• wolne soboty

Obecne trudne czasy, przynoszą dla związku kolejne wyzwania.

Od dzisiejszej szkoły polskiej, od nauczycieli, wychowawców 

wymaga się należytego pełnienia obowiązków, wysokiego po-

ziomu moralnego, jasno wyrobionego światopoglądu stojącego 

jak najdalej od materializmu, utylitaryzmu i pragmatyzmu, wy-

maga się jasno postawionego celu wychowawczego i jak zawsze 

zapału. Są to wymagania słuszne i w większości realizowane 

przez nauczycieli. 

Mimo to zawód nauczyciela łączy się w obiegowej opinii z dwo-

ma paradoksalnie sprzecznymi emocjami: zazdrością: mało 

pracy, wiele czasu wolnego, lekceważeniem: profesję tę wybie-

rają nieudacznicy. Przekaz ten, niestety, jest bardzo odporny 

na modyfikację. Powoduje spustoszenie w ludzkich umysłach 

i degraduje życie społeczne. Tak niesprawiedliwy, fałszywy  

i negatywny obraz pracy nauczyciela zaburza proces wychowa-

nia dzieci i młodzieży, ale skutek ten, niektórzy dostrzegają do-

piero wtedy, gdy jest już za późno.

Tryumf kultury masowej, nihilizm i chaos w sferze wartości, 

toruje drogę zagubieniu i słabości, kapitulacji przed głupotą  

i prymitywną siłą.

Jesteśmy, jako ludzie ,,Solidarności”,  świadomi misji, jaką trzeba 

kontynuować, a może podjąć na nowo, by nie dopuścić do zwy-

cięstwa prostactwa i brutalnej siły, która wpływa na obniżenie 

statusu zawodowego nauczyciela. Zdajemy sobie sprawę z po-

wagi tego zadania, szczególnie dzisiaj, w czasach zarazy, choroby 

ludzkiego ciała, ale też choroby duszy człowieka.

Będziemy nadal działać w interesie wszystkich pracowników 

oświaty i ich rodzin, będziemy troszczyć się o godność i interesy 

pracownicze oraz chronić interesy zdrowotne, materialne, so-

cjalne i kulturalne.

Zapraszamy do umocnienia naszych szeregów wszystkich 

tych, którzy rozumieją działalność oświatowej ,,Solidarności”  

i uważają  ją za niezbędną.
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Powrót do szkół!
Potrzebne działania!

Iwona Gubańska - CDN Leszno 

o edukacji zdalnej napisano już bardzo dużo. z doświadczenia i obserwacji zapewne wiemy, z jakimi problemami 
musieli borykać się nasi uczniowie, nie zapominając przy tym o rodzicach i nauczycielach.

Szczególny był to jednak czas głównie dla uczniów, w tym naj-

bardziej chyba uciążliwy dla tych najmłodszych. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało m.in. „Wytyczne 

dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz 

kadry pedagogicznej” , w których położono nacisk na wsparcie 

uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych. Zwrócono uwagę 

przede wszystkim na potrzebę zintegrowania działań profilak-

tycznych wynikających z programu profilaktyczno – wycho-

wawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i pro-

mującymi zdrowie. 

W rekomendacjach dla kadry pedagogicznej szkół i placówek 

podkreślono, że należy pamiętać o tym, by tworzyć warunki 

sprzyjające eliminowaniu lęku, poczucia zagrożenia spowodo-

wanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygoto-

waniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w gru-

pie rówieśniczej. 

Zalecono też zaprojektowanie działań integrujących. 

W odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie społeczne 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 27 maja br.  zorganizował szko-

lenie - „Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne 

środowiska szkolnego po powrocie do nauki stacjonarnej”. 

Obejmowało  ono problemy  z zakresu identyfikacji ucznia 

w sytuacji kryzysowej i diagnozy zapotrzebowania na tre-

ści wychowawcze i profilaktyczne

Prowadzący szkolenie dr Wiesław Poleszak omówił między 

innymi: prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku 

szkolnym, obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska 

szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne oraz me-

tody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej. 

Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany w kierunkach 

polityki oświatowej , wprowadzając kolejny:

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psy-

choprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kry-

zysowej wywołanej pandemią. 

Witryna Literacka
Iwona Gubańska - CDN Leszmo

kolejny raz gościmy na naszych łamach związanego z rawiczem poetę, henryka pawłowskiego, laureata ogól-
nopolskich konkursów poetyckich, artystę o wielu pasjach.
w 2017 roku uhonorowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką „zasłużony dla kultury 
polskiej”, a w 2020 r. – przez marszałka województwa wielkopolskiego odznakę „za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”.
w tomiku „any colour you like” z 2020 r.  znajdziemy różne „kolorowe” wiersze, często nostalgiczne, żarto-
bliwe, również z „domieszką” ironii.  porywają wyobraźnią, wywołując różne uczucia – od zadumy do radości. 
wiersze henryka pawłowskiego to znakomita zabawa słowem. 
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Szary

ja
prawie jasny 
prawie ciemny
prawie żywy
prawie martwy
szary 
szary

Srebrny

srebrny w lustrze czas krzyczy
z prędkością  
energooszczędnego światła
ucieka ponad stratosferę  
włosów bez głosu
we dnie biegnie i w nocy

brzdęk
pękł
księżyc

Żółty

kawa z mlekiem
mleko z kawą
rano 
chleba naszego pokrojonego
śniadaniowy
oledowy
i jeszcze coś
czy to sikorka
nie to skwierczy 
w chmurach z cebulką
niebieskie żółtko

Wiersze z tomiku „Ładne wierszydła, czyli kto mi dał skrzydła”:

Ładne rymy, czyli chili

papryka
bryka

owoc w pąsach
rosso corsa

oj oj pali
nie ferrari

tak wiem
cayenne

turbo porsche
chili z dorszem

Ładni ludzie, czyli powiastka  
telewizyjna

ładni ludzie w telewizorze
pachną świeżym androidem
ich pudrowane przed emisją życiorysy
pozbawione są martwych pikseli
wymiary – jak najbardziej słuszne
mierzone w calach
nie używają brzydkich słów
tylko czasami ja panu nie przerywałem
dzięki możliwości nagrywania  
oglądanego programu
na zewnętrzną pamięć masową
ładni ludzie w telewizorze
są nieśmiertelni

Ładne chmury, czyli bzdury

chmurki
żadnej/ dramaturgii

chmurzyska
będzie się błyskać

mgiełka 
świat pomniejsza

obłoki
poeta szarooki
istny tuman zadumań
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Zapraszamy do udziału w konkursach
Iwona Gubańska - CDN Leszno

Szanowni państwo, centrum doskonalenia nauczycieli zaprasza nauczycieli, uczniów,   słuchaczy uniwersytetu 
Trzeciego wieku do udziału w konkursach –  informacje znajdą państwo  na stronie internetowej cdn w lesznie 
oraz urzędu marszałkowskiego w poznaniu.

W odniesieniu do konkursów już ogłoszonych, a niebawem - w 

odniesieniu do pozostałych -  na stronie CDN w Lesznie: 

• Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego organizuje konkursy o ty-

tuł „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczy-

ciel Roku”. Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15 września 

2021 r. 

Szczegóły konkursów znajdują się na stronie https://www.

umww.pl/konkurs-wielkopolska-szkola-roku-oraz-wielkopol-

ski-nauczyciel-roku

• „Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie miesz-

kańców mojej gminy/miejscowości” – konkurs plastyczno 

– fotograficzny. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV 

– VI szkoły podstawowej.  Koordynatorem  Konkursu  jest  

Departament  Edukacji  i Nauki  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  Organizato-

rem -  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Ter-

min nadsyłania prac mija 8 listopada 2021r.

• II Wielkopolski Konkurs Świadomego Obywatelstwa #gło-

sujedecyduje Koordynatorem  Konkursu  jest  Departament  

Edukacji  i Nauki  Urzędu  Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Wielkopolskiego w Poznaniu.  Organizatorem  -  Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.  Regulamin na 

stronie: http://pracownia.cdn.leszno.pl/budujemy-spole-

czenstwo-obywatelskie

• Konkurs dla Nauczycieli Budujemy Społeczeństwo Obywa-

telskie. Termin nadsyłania prac – 29 listopada 2021 r. Koor-

Ładny wieczór, czyli dobro, piękno i prawda

dobry wieczór panie profesorze
wygląda na bezdomnego tak zdecydowanie/  
śmierdzi
musiałem go uczyć ale w której klasie mgła/  
bo jesień
ładny wieczór
dlaczego nikt tak nie mówi
dobry czy ładny
etyka i estetyka
szarorude szurum burum
jacyś ludzie z drzew spadają
w głowę łupu cupu
przypomniałem sobie
dzień-do-bry
trzeba było dłoń uścisnąć pogadać 
zmierzch
już go nie widać  

Ładny widok, czyli genesis

góry i góry
no góry góry i stawy
ale bez ludzi 
albowiem na początku wszystko było dobre
było bardzo dobre
a potem cheruby i połyskujące ostrze miecza
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dynatorem  Konkursu  jest  Departament  Edukacji  i Nauki  

Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu.  Organizatorem  -  Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Lesznie. Regulamin na stronie:  http://pracow-

nia.cdn.leszno.pl/budujemy-spoleczenstwo-obywatelskie

• Konkursu dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie. Termin nadsyła-

nia arkuszy konkursowych – do 15 listopada 2021 r. Koor-

dynatorem  Konkursu  jest  Departament  Edukacji  i Nauki  

Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu.  Organizatorem  -  Centrum Doskonalenia Na-

uczycieli w Lesznie. Regulamin na stronie:  http://pracow-

nia.cdn.leszno.pl/budujemy-spoleczenstwo-obywatelskie

• Konkurs   Ród   Mielżyńskich  w  Wielkopolsce  -  Historia 

Wielkopolski jest nierozerwalnie związana z działalnością 

rodziny Mielżyńskich .Byli oni w XIX wieku krzewicielami 

idei pracy organicznej , która odegrała ogromną rolę w wal-

ce Polaków z germanizacją i walce o odzyskanie państwo-

wości polskiej . Chcąc uhonorować znaczenie tego Rodu dla 

Kraju i Wielkopolski Sejmik Województwa Wielkopolskie-

go ustanowił Rok 2021 rokiem Rodu Mielżyńskich.

• Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Lesznie zaprasza do 

udziału w konkursie nauczycieli i uczniów szkoły podsta-

wowej. Prace konkursowe należy przesłać do 31 paździer-

nika 2021 r.

• W nowym roku szkolnym w wyniku porozumienia zawar-

tego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie  

z Teatrem Miejskim w Lesznie zostanie ogłoszony konkurs 

dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – pod nazwą 

Konkurs  Wiedzy o Teatrze. 

• Konkurs Regionalny na plakat promujący Teatr Miejski  

w Lesznie. Organizatorem konkursu ,,Plakat promujący Te-

atr Miejski w Lesznie” jest CDN w Lesznie przy współpracy 

Teatru Miejskiego w Lesznie.  Osobą odpowiedzialną z ra-

mienia Centrum jest Elżbieta Marciniak- Krenz - doradca 

metodyczny w zakresie języka polskiego. Konkurs adreso-

wany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Leszna, 

powiatu leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, ra-

wickiego. Zostanie on przeprowadzony w styczniu 2022.

• Konkurs Wojewódzki ,,Najoryginalniejszy dialog między 

bohaterami utworu G. Zapolskiej Moralność pani Dulskiej” 

związany jest z wyborem utworu G. Zapolskiej ,,Moralność 

pani Dulskiej” do Narodowego Czytania 2021’  i jest konty-

nuacją tegorocznego konkursu związanego z ,,Balladyną”  

J. Słowackiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa 

wielkopolskiego. Organizatorem Konkursu jest CDN Lesz-

no. Osobą odpowiedzialną z ramienia Centrum jest Elżbieta 

Marciniak – Krenz - doradca metodyczny w zakresie języka 

polskiego. Zostanie on przeprowadzony na przełomie wrze-

śnia i października 2021.

KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE –  
NIE TYLKO OŚWIATOWYM

Leszek Jan Zaleśny - Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

opublikowanych pomiędzy 1 lutym 2021 r. a 31 maja 2021 r.
od 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej – na stronie rządowego 
centrum legislacji. dzienniki ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a monitory polskie na 
stronie http://monitorpolski.gov.pl/. 

UWAGA:

Czytając rozporządzenie sprawdzaj na jakiej podstawie zostało 

wydane (ustawa – Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświa-

ty czy ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu zadań 

oświatowych itd.) i czy dotyczy szkół „przekształconych” czy też 

„nieprzekształconych” (od 1.09.2020 r. tylko klasy II i III 3-let. LO 

i klasy II, III i IV 4-let. technikum w szkołach - LO i technikum - 

nowego typu). 

Nowe przepisy  - 10:

1. 1 lutego 2021 r. opublikowano w M. P. – poz. 122 obwieszczenie 
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MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebo-

wania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego 

na krajowym i wojewódzkim rynku pracy,

2. 26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporzą-

dzenie RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia okre-

ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-

niem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 27 lutego 2021 r.,

3. 17 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 482 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu matu-

ralnego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjąt-

kiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

4. 19 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 512 rozporzą-

dzenie RM z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia okre-

ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-

niem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 20 marca 2021 r.,

5. 26 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 561 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ogra-

niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

– weszło w życie z dniem 29 marca 2021 r.,

6. 30 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 577 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. – weszło w życie 

z dniem 1 kwietnia 2021 r.

7. 9 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 662 rozpo-

rządzenie MKDNiS z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji 

celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych re-

alizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorzą-

du terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r.  – 

weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2021 r.

8. 30 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 824 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowe-

go ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – weszło w życie z dniem z dniem 3 maja 2021 r.

9. 6 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 861 rozporządzenie 

RM z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-

nu epidemii – weszło w życie z dniem 8 maja 2021 r. NOWE

10. 28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 982 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ogra-

niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

– weszło w życie z dniem 31 maja 2021 r.,

Przepisy zmieniane - 35:

1. 1 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 211 rozporządze-

nie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.,

2. 5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 242 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

– weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

3. 5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 253 rozporzą-

dzenie RM z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zaka-

zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie 

z dniem 6 lutego 2021 r.,

- zmieniono brzmienie  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności 

szczepień nauczycieli,

4. 5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 254 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu infor-

macji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie  

z dniem 6 lutego 2021 r.,

5. 12 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 283 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 15 lu-

tego 2021 r.,

6. 22 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 336 rozporzą-

dzenie RM z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

w życie z dniem 23 lutego 2021 r.,

7. 26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 366 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-
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niem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 1 marca 

2021 r.,

8. 26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 370 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

– weszło w życie z dniem 27 lutego 2021 r.,

9. 3 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 390 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu infor-

macji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z 

dniem 3 marca 2021 r.,

10. 10 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 436 rozporzą-

dzenie RM z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zaka-

zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie 

z dniem 11 marca 2021 r. z małym wyjątkiem,

11. 12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 446 rozporzą-

dzenie RM z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

w życie z dniem 13 marca 2021 r. z małym wyjątkiem,

12. 12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 448 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 15 mar-

ca 2021 r.,

13. 19 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 502 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 22 mar-

ca 2021 r.,

14. 24 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 532 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

– weszło w życie z dniem 25 marca 2021 r.,

15. 2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 ustawę  

z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 

oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 3 kwiet-

nia 2021 r. z wyjątkami,

Zmiany dotyczą monitoringu karier absolwentów SPP i obejmu-

ją m. in.:

1) ustawę - Prawo oświatowe,

 2) ustawę o systemie informacji,

3) ustawę o finansowaniu zadań oświatowych.

16. 8 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 651 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie  

z dniem 12 kwietnia 2021 r.,

17. 8 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 654 rozpo-

rządzenie RM z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

w życie z dniem 9 kwietnia 2021 r.,

18. 13 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 681 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – 19 zmiana rozporządzenia - weszło w życie z dniem 

14 kwietnia 2021 r.,

19. 15 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 700 roz-

porządzenie RM z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

– weszło w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r.,

20. 15 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 701 roz-

porządzenie MEiN z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie  

z dniem 19 kwietnia 2021 r.,

21. 20 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 729 roz-

porządzenie RM z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

– weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2021 r.,

22. 22 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 739 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-
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rządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwicze-

niowe w 2021 r.  – weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2021 r.,

23. 22 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 748 roz-

porządzenie RM z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

– weszło w życie (z wyjątkami) z dniem 23 kwietnia 2021 r.,

24. 23 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 752 roz-

porządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z 

dniem 26 kwietnia 2021 r.,

25. 23 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 762 ustawę 

z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. - zmiany dotyczą tzw. 

edukacji domowej.

26. 28 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 787 roz-

porządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-

nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi  

w życie z dniem 13 maja 2021 r., BEZ PRAKTYCZNEGO ZNA-

CZENIA DLA NAUCZYCIELI

27. 29 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 814 roz-

porządzenie RM z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

– weszło w życie (z wyjątkami) z dniem 3 maja 2021 r.,

28. 10 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 879 rozporzą-

dzenie RM z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

w życie z dniem 11 maja 2021 r. z wyjątkami

29. 14 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 905 rozporzą-

dzenie RM z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w 

życie z dniem 15 maja 2021 r. z wyjątkami,

30. 18 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 911 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wycho-

wawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniają-

cych opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania – wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2022 r.,

31. 21 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 938 rozporzą-

dzenie MEiN z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych pla-

cówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – wchodzi  

w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.,

32. 25 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 957 rozporzą-

dzenie RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

w życie z dniem 26 maja 2021 r.:

- dla bibliotek nowy ust. 38a w § 9 i zajęć szkoleniowych pkt 42 

w § 26 ust. 17,

Teksty jednolite aktów prawnych (4) – ogłaszane na podsta-

wie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1461) - teksty jednolite aktów prawnych ogłasza 

się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli były one noweli-

zowane:

1. 12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 447 obwiesz-

czenie Prezesa RM z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w spra-

wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2. 30 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 584 obwieszcze-

nie Marszałka Sejmu RP z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświato-

wej,

3. 12 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 890 obwieszcze-

nie MEiN z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu kształ-

cenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

4. 31 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 989 obwieszczenie 

Marszałka Sejmu RP z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
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dzieje się...
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Szanowni Państwo, upłynął prawie rok od naszej oferty zaprezentowania się szkół w dodatku do 
„Problemów Oświaty i Wychowania”. 

Zatytułowaliśmy ją: W naszej szkole dzieje się  

Bardzo dziękujemy tym szkołom, które na naszą propozycję odpowiedziały, a szczególnie nauczy-
cielom bibliotekarzom, ponieważ to  w większości na ich barki spadł ciężar zebrania  i zredagowania 
informacji. 

Działania prezentujących się szkół budzą wielki szacunek. Liczymy na to, że cenne inicjatywy będą 
nie tylko inspirujące dla innych, ale tez znajdą uznanie w naszym środowisku. 

Nasz dodatek do „Problemów Oświaty i Wychowania” zapełniają materiały przygotowane przez:
1. Panię Aldonę Defitowską, Agatę Sadowską-Nędzę  z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopol-

skich w Brennie, 
2. Panią Agnieszkę Zmudę ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Lesznie ,
3. Panią Michalinę Komolkę ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie, 
4. Panią Annę Cwojdzińską, Panią Urszulę Urbanowicz  z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana 

Bobrowskiego w Rawiczu,
5. Panią Annę Roszak z Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych  w Lesznie,
6. Panią  Jolantę Szymańską z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Żyjemy we wspólnocie regionalnej, którą współtworzą również szkoły. 
Projekt edukacyjny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pod nazwą W naszej szkole 
dzieje się… zakłada przybliżenie wiedzy o działaniach podejmowanych w szkołach.

Jeśli przypatrzylibyśmy się życiu wewnątrzszkolnemu, to zapewne okazałoby się, że  dzieje się  
w nich bardzo dużo; realizuje się projekty, organizuje wystawy, uroczystości, konkursy, o których 
informacje nie zawsze docierają do mieszkańców regionu. 

Szczególnie dyrektorzy, nauczyciele zdają sobie sprawę  z tego, ile trudu wymaga zorganizowanie 
jakiegoś przedsięwzięcia w szkole. Niech więc łamy naszego czasopisma staną się namiastką wyróż-
nienia, uhonorowania pracy wszystkich zaangażowanych w budowanie życia szkoły. 
Jednocześnie zachęcamy inne szkoły do uczestnictwa w projekcie w nowym roku szkolnym.

Wszelkich informacji udziela nauczyciel konsultant Iwona Gubańska, tel. 65 – 529 90 62, wew. 41, 
gubanska@cdn.leszno.pl
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Zespół szkół im. powstańców Wielkopolskich w Brennie 

Zebrały i opracowały: Aldona defitowska, Agata sadowska-Nędza

W naszej szkole dzieje się...

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie 

podejmuje wiele inicjatyw i chętnie przyłącza się do akcji, 

wyzwań o zasięgu ogólnopolskim. 

Każdego roku (począwszy od 2004) obchodzimy w naszej 

szkole Święto Patrona połączone z gminnymi obchodami 

rocznicy wybuchu i zakończenia powstania wielkopolskie-

go. To dla nas zawsze ważne i podniosłe przeżycie. Aby od-

dać hołd tym, dla których walka o niepodległość była prio-

rytetem życia, podejmowaliśmy wiele przedsięwzięć. Były 

montaże słowno-muzyczno-taneczne, konkursy, rekon-

strukcje, pokazy historyczne, questing „Brenno – śladami 

Powstańców Wielkopolskich” i wiele, wiele innych. Zawsze 

jednak z dużą starannością i dbałością o jak najwyższy po-

ziom obchodów. Oczywiście kluczowa  w tym wszystkim 

jest całoroczna opieka nad grobami powstańców.

Znaczącym działaniem było także wydanie w formie 

książki wywiadów z członkami  rodzin powstańców, zre-

alizowane jako projekt uczniów naszej szkoły. 

W ostatnim czasie wydaliśmy płytę z nagraniem filmu, 

będącego montażem zdjęć i fragmentów występów połą-

czonych piękną muzyką, obejmującego 17. lat tradycji świę-

towania. 
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Braliśmy udział w kolejnych edycjach akcji „Zapal 

znicz pamięci”. Na lekcjach historii została omówiona 

tematyka związana z „Operacją Tannenberg” oraz 

miejscami upamiętniającymi ofiary okupacji niemieckiej 

na terenie gminy Wijewo. Uczniowie zapalili znicze  

w miejscach poświęconych ofiarom II wojny światowej, 

a także przy Kościele, pod tablicą upamiętniającą Księdza 

Franciszka Nowaka - Kapelana, Majora i Proboszcza 

parafii Brenno, który został zamęczony w obozie fortu VII  

w Poznaniu w 1942r. Również pod pomnikiem w Wijewie, 

upamiętniającym poległych w Powstaniu Wielkopolskim 

oraz ofiary II wojny światowej.

Nasza placówka odpowiedziała na apel Ministerstwa Edu-

kacji i włączyła się kolejny raz do akcji #SzkołaPamięta. 

Celem tego ogólnopolskiego projektu jest pamięć o tych, 

którzy odeszli. My upamiętniliśmy tych, którzy zapisali się 

w historii naszej szkoły i tych, o których już dziś nikt nie 

pamięta. Dlatego podjęliśmy szereg działań, a wśród nich:

1. Uporządkowanie grobów: - powstańców wielko-

polskich – Jana Oziminy i Franciszka Zawadzkiego, 

- byłego dyrektora szkoły – Jana Gepperta,   -  księży 

pracujących w parafii Brenno – ks. Stanisława Nietzi-

ga, ks. Bolesława Wienke, ks. Zbigniewa Zielińskiego, 

- byłych nauczycieli naszej szkoły – Bogumiły i Broni-

sława Skrzyńskich.

2. Porządkowanie przez dzieci klas I-III grobów zapo-

mnianych i opuszczonych.

3. Zapalenie zniczy na grobach powstańców wielkopol-

skich, byłych dyrektorów i nauczycieli naszej szkoły, 

byłych księży naszej parafii.

4. Odwiedzenie, uporządkowanie i zapalenie zniczy  

w miejscach pamięci tych, którzy polegli w czasie po-

wstania wielkopolskiego oraz II wojny światowej.

5. Opracowanie wspomnień i życiorysów byłych na-

uczycieli, księży oraz zasłużonych dla gminy.

6. Na lekcjach historii, języka polskiego i religii omó-

wienie sylwetek, przypomnienie życiorysów i wspo-

mnień o naszych zmarłych powstańcach, nauczycie-

lach (Jan Geppert, Franciszek Talaga, Bogumiła i Broni-

sław Skrzyńscy, Bogdan Lewandowski) oraz księżach.
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Tematyka ekologii i ochrony środowiska również jest nam 

bardzo bliska. Nasi uczniowie przystąpili do 17. i 18. edycji 

programu „Święto Drzewa” Klubu Gaja  pod hasłem „Drze-

wa dla zwierząt”. Do realizacji projektu zaproszono: Nad-

leśnictwo Włoszakowice, uczniów, nauczycieli i pracow-

ników Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Powstań-

ców Wielkopolskich w Brennie, Pszczelarza z Brenna.  

W ramach projektu posadziliśmy 45 lip drobnolistnych  

w Miastku, Zaborówcu, Brennie, Wijewie, a we współ-

pracy z Urzędem Gminy Wijewo utworzona została aleja 

breńskich przyrodniczek. Sadzonki  otrzymaliśmy z Nadle-

śnictwa Włoszakowice. Efektem tego przedsięwzięcia jest 

nagroda CZARODZIEJSKIE DRZEWO 2020, z której jeste-

śmy bardzo dumni.

Z kolei grupa uczniów z klasy VIII przystąpiła do realiza-

cji projektu pod nazwą „Czas na życie eko!”.  Zatroskani o 

los Ziemi uczniowie postanowili przygotowywać vlogi dla 

młodzieży i dorosłych o tematyce ekologicznej. Celem było 

uświadomienie odbiorcy o problemach ekologicznych,  

z jakimi boryka się współczesny świat oraz propagowanie 

postawy proekologicznej każdego odbiorcy. 

Efektem były bardzo ciekawe filmy. Pierwszy poświęcono 

plastikowym odpadom, a drugi podejmuje problem topnie-

jących zasobów wody na Ziemi.

Niezwykle interesującym i twórczym było spotkanie,  

w godzinach wieczornych, uczniów klasy IV wraz z wy-

chowawcą w ramach trwającego Festiwalu Objazdowych 

Teatrów Lalkowych Młodego Widza. Zaproszonym go-

ściem była pani pedagog, która poprowadziła warsztaty 

teatralne. Wprowadziła dzieci w świat pojęć związanych 

z teatrem (m.in. charakteryzator, sufler, dekoracja) oraz 

przeprowadziła zabawy wprawiające do zawodu aktora. 

Najwięcej wrażeń dostarczyła zabawa “Lustrzane odbicie”.

Następnie uczniowie obejrzeli on-line spektakl zrealizo-

wany w technice teatru przedmiotu pt. “Przygody Kropli 

Wody”. Miał on formę lekcji w laboratorium szalonego na-

ukowca, przeprowadzającego eksperymenty z wodą. Stał 

się on inspiracją do dalszej zabawy, podczas której dzieci 

wcielały się w wybrane przedmioty i odgrywały scenki. 

Efektem udziału uczniów klasy IV w Festiwalu Teatrów 

Lalkowych była nietypowa lekcja języka polskiego. Sala 

107 zamieniła się w “Mały teatr”. Uczniowie mieli za za-

danie stworzyć przedstawienie, wykorzystując używane 

na co dzień w kuchni przedmioty. Poruszali nimi, użyczali 

głosu i nadawali imiona. Bohaterami stały się więc sztuć-

ce, chochle, durszlaki i garnki. Była to doskonała zabawa  

z wykorzystaniem elementów teatru przedmiotu.

Z kolei grupa uczniów z klasy VIII przystąpiła do realiza-

cji projektu pod nazwą „Czas na życie eko!”.  Zatroskani o 



7 D o Dat e k  -  P o i w

los Ziemi uczniowie postanowili przygotowywać vlogi dla 

młodzieży i dorosłych o tematyce ekologicznej. Celem było 

uświadomienie odbiorcy o problemach ekologicznych,  

z jakimi boryka się współczesny świat oraz propagowanie 

postawy proekologicznej każdego odbiorcy. 

Efektem były bardzo ciekawe filmy. Pierwszy poświęcono 

plastikowym odpadom, a drugi podejmuje problem topnie-

jących zasobów wody na Ziemi.

Niezwykle interesującym i twórczym było spotkanie,  

w godzinach wieczornych, uczniów klasy IV wraz z wy-

chowawcą w ramach trwającego Festiwalu Objazdowych 

Teatrów Lalkowych Młodego Widza. Zaproszonym go-

ściem była pani pedagog, która poprowadziła warsztaty 

teatralne. Wprowadziła dzieci w świat pojęć związanych 

z teatrem (m.in. charakteryzator, sufler, dekoracja) oraz 

przeprowadziła zabawy wprawiające do zawodu aktora. 

Najwięcej wrażeń dostarczyła zabawa “Lustrzane odbicie”.

Następnie uczniowie obejrzeli on-line spektakl zrealizo-

wany w technice teatru przedmiotu pt. “Przygody Kropli 

Wody”. Miał on formę lekcji w laboratorium szalonego na-

ukowca, przeprowadzającego eksperymenty z wodą. Stał 

się on inspiracją do dalszej zabawy, podczas której dzieci 

wcielały się w wybrane przedmioty i odgrywały scenki. 

Efektem udziału uczniów klasy IV w Festiwalu Teatrów 

Lalkowych była nietypowa lekcja języka polskiego. Sala 

107 zamieniła się w “Mały teatr”. Uczniowie mieli za za-

danie stworzyć przedstawienie, wykorzystując używane 

na co dzień w kuchni przedmioty. Poruszali nimi, użyczali 

głosu i nadawali imiona. Bohaterami stały się więc sztuć-

ce, chochle, durszlaki i garnki. Była to doskonała zabawa  

z wykorzystaniem elementów teatru przedmiotu.

Kolejnym i ciekawym projektem okazał się projekt „Breń-

ska Pyrlandia”. Uczniowie wykonali logo – koszyk ziem-

niaczanych stworków z ich regionalnymi nazwami, ga-

zetkę ścienną oraz też wiele ziemniaczanych doświadczeń. 

Kolejnym etapem było gotowanie tradycyjnych  potraw  

z “pyrów” w “Breńskiej Pyrlandii”.  W kuchni  sali wiejskiej 

nad jeziorem uczniowskie mamy wraz z dziećmi - goto-

wały i smażyły. Na stole pojawiły się: jarzynowa sałatka,  

kopytka, placki ziemniaczane, ziemniaki podsmażane, któ-

re najbardziej smakowały chłopcom. Rewelacją były też 

popularne pyry z gzikiem, które do dziś królują na piątko-

wych stołach. Ale podziw tym większy, ponieważ przygo-

towali je chłopcy. Była także zupa ziemniaczana, dawniej-

sza popularna potrawa „ślepoki”. Smakowanie potraw było 

bardzo uroczyste, bo przy stole nakrytym białym obrusem 

i pomysłowo przystrojonym. Zapanowała miła rodzinna 

atmosfera, bo wspólne „jadło” – łączy narody, było miło  

i wesoło - palce lizać. Pomysł doceniła Komisja Konkurso-

wa wydawnictwa Nowa Era, która uhonorowała projekt 

grantem w wysokości 1000 zł. Klasa Vb została jednym  

z laureatów IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Projekt 

z klasą”. Bardzo cieszymy się, że spotkanie z „poznańską 

pyrą” spodobało się Kapitule Konkursu.
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Następnym docenionym naszym działaniem była współ-

praca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Brennie, które włą-

czyło się do konkursu ministerstwa Cyfryzacji „Cyfrowa 

Majówka” pod hasłem „Komputer łączy pokolenia”. Zapro-

siliśmy członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze swoimi go-

śćmi do naszej szkolnej pracowni komputerowej. Celem 

spotkania było zwrócenie uwagi na korzyści i udogodnie-

nia, jakie przynosi w naszym codziennym życiu Internet. 

Uczniowie naszej szkoły pomagali w obsłudze komputera 

oraz w poruszaniu się w sieci przybyłym gościom – nieco 

starszym uczniom :-). Tę niecodzienną lekcję informatyki 

rozpoczął Ksiądz Proboszcz Andrzej Sotek. Przede wszyst-

kim zaprezentował stronę parafialną. Pan Wójt zwrócił 

uwagę na bezpieczne poruszanie się w Internecie i świado-

me, ale odpowiedzialne korzystanie z jego możliwości. Dal-

szą część lekcji poprowadził już nauczyciel informatyki.  

Pod jego czujnym okiem, przy współudziale młodych po-

mocników, przybyli goście kolejno wykonywali różne za-

dania pokazujące możliwości, jakie daje umiejętność ko-

rzystania z TIK. Dzięki tej inicjatywie Koło Gospodyń Wiej-

skich z Brenna znalazło się w gronie zwycięzców „Cyfro-

wej Majówki” i zajęło II miejsce.

Udanym przedsięwzięciem i świetną zabawą okazał 

się także „Breński wieczór naukowców” przygotowa-

ny przez uczennice szkolnego koła przyrodniczego przy 

pomocy absolwentów szkoły. W programie zaprezen-

towano eksperymenty: chemiczne dmuchanie balo-

nów, kapuścianą tęcze, strzelające mydlane bańki, ciecz  

a nie ciecz, soczewkę w kropli wody, tlen z ziemniaka. De-

monstrowano również resuscytację krążeniowo-oddecho-

wą, użycie defibrylatora AED, pierwszą pomoc w nagłych 

przypadkach oraz można było zagrać w grę online „Czy 

umiem uratować życie”. Wieczór cieszył się dużą frekwen-

cją.

 

W naszej szkole bardzo prężnie działa edukacja w zakresie 

preorientacji zawodowej.  Dbamy, aby nasi uczniowie 

świadomie podejmowali decyzje dotyczące ich przyszłości. 

Dlatego podejmujemy w ramach tych działań szereg zadań. 

Utrzymujemy stały kontakt z Centrum Wsparcia Rzemio-

sła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. Efek-

tem  są cykliczne spotkania przyszłych absolwentów  

z przedstawicielem Centrum oraz wyjazdy do różnych za-

kładów. Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się “Gry 

uliczne”, których celem jest odwiedzenie zakładów pracy 

na terenie naszej gminy. Uczniowie poznają w ten sposób 

różne zawody i miejsca pracy, w których mogą odbywać 

praktyczne nauki zawodów tj.  fryzjer, rolnik, kosmetycz-

ka, stolarz, sprzedawca i mechanik samochodowy.  

W trakcie odwiedzin wykonują zadania połączone z wie-

dzą i umiejętnościami kształcenia ogólnego w szkole  

z wiedzą zawodową poznanych profesji. Kolejnym waż-

nym i udanym przedsięwzięciem naszej szkoły było zorga-

nizowanie “Dnia Przedsiębiorczości”.    Uczniowie pod ha-

słem „Ekspert zawodów” uczestniczyli w zajęciach i pre-

zentacjach plenerowych wybranych zawodów. Ekspozy-

cje zawodów na poszczególnych stanowiskach można było 

oglądać dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów z kla-

sy III zasadniczej szkoły zawodowej i II branżowej szkoły  

I stopnia oraz pracodawców, którzy wykazali się zaskaku-

jącą pomysłowością przy budowaniu stanowisk. Prezento-

wane zawody to: cukiernik, kucharz, stolarz, cieśla, dekarz, 

elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

rolnik i ogrodnik. Uczniowie wszystkich klas mogli podejść 

do każdego stoiska, zapytać o to, co ich zaciekawiło  

w związku z oglądanym zawodem. Ponadto pracowali  

z kartami pracy, które wypełnione brały udział w losowa-

niu różnych gadżetów ufundowanych przez lokalne firmy. 

Wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyły się 

atrakcje i drobne prace przygotowane na każdym stanowi-

sku. Miło nam było również gościć dyrektora Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Lesznie Pana Bolesława Ratajczaka i przedstawicieli cen-

trum, którzy zorganizowali stoisko doradztwa zawodowe-

go. 

Ponadto młodzież klas III gimnazjum oraz VIII uczestni-

czyła w spotkaniach na temat ścieżki kariery zawodowej 

z doradcą zawodowym CWRKDiZ w Lesznie, a następnie  

z wójtem Gminy Wijewo Panem Mieczysławem Droż-
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dżyńskim. W tym dniu rozstrzygnięte zostały również 

dwa konkursy: dla młodszych konkurs plastyczny „Mój 

wymarzony tort” i dla starszych konkurs fotograficzny pt. 

„Jakie znasz zawody? 

Poza tym w dobie pandemii kierownik szkolenia praktycz-

nego naszej szkoły prezentuje cyklicznie na stronie inter-

netowej szkoły zadania do wykonania w ramach progra-

mu “Detektywi na tropie zawodów”. 

Biblioteka szkolna chętnie przyłącza się do akcji i projektów 

ogólnopolskich. Jedną z nich jest ogólnopolska wieczorno 

- nocna akcja „Noc w bibliotece”, w którą angażujemy się 

od samego początku. Staramy się, aby program wspólnego 

spędzonego czasu był atrakcyjny i co roku inny. Do tej pory 

były to zabawy integracyjne, sportowe, kalambury, gra 

twister, konkursy plastyczne, zagadki logiczne, podchody. 

Zawsze czytamy fragmenty ulubionych naszych książek, 

polecamy sobie lektury nawzajem, a wieczór kończymy 

projekcją filmu i umawiamy się już na następne spotkanie.

Chętnie bierzemy udział, już od pierwszej edycji, w ogólno-

polskiej akcji bicia rekordu w czytaniu w jednym momen-

cie „Jak nie czytam, jak czytam”. Co roku jest ona przepro-

wadzana w różnej formie.  Są zapraszani znani i lubiani go-

ście z gminy, czytamy w różnych miejscach np. na boisku 

szkolnym pod hasłem „Piknik z książką” w fantastycznych 

aranżacjach piknikowych, nad jeziorem, na hali sportowej, 

a także na wycieczce klasowej nad morzem i w kopalni soli 

w Wieliczce.
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Tradycyjnie też obchodzimy w październiku – Międzyna-

rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, podczas którego od-

bywa się wiele konkursów plastycznych i czytelniczych. 

Organizowany jest Dzień Głośnego Czytania w klasach  

I - III. Miesiąc kończymy uroczyście Dniem Biblioteki Szkol-

nej. W tym dniu biblioteka udekorowana jest w kolorowe 

dekoracje, a uczniowie zdobią drzwi swojej klasy cytatem 

lub hasłem promującym czytelnictwo i bibliotekę. Na prze-

rwach odbywają się mini konkursy o przysłowiach, ze zna-

jomości poprawnej polszczyzny, konkurencje  „połamańce 

językowe”. Przez cały dzień trwa także akcja „Wolimy 

czytanie, niż pytanie” – wówczas każdą lekcję uczniowie 

zaczynają od czytania fragmentu wybranej przez siebie 

książki.

Biblioteka zaangażowała się w ogólnopolską akcję społecz-

no-edukacyjną Żonkil pod hasłem „Łączy nas pamięć”, or-

ganizowaną corocznie przez Muzeum Historii Żydów Pol-

skich POLIN.  Akcja Żonkile trwała kilka dni podczas któ-

rych wychowawcy zapoznali uczniów z podstawowymi 

informacjami, czytali fragmenty książki „Chciałam wzle-

cieć jak motyl”, starsi uczniowie obejrzeli film  „Nie było 

żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. 

Każda klasa uczestniczyła w bibliotece w krótkiej prelek-

cji i obejrzała wystawę „powstanie w getcie warszawskim”.  

W czasie przerw była możliwość przypięcia papierowego 

żonkila -  znaku pamięci walki o godność.

Dużą popularnością wśród uczniów jak i mieszkańców 

gminy cieszyła się wystawa „Szkoła na przestrzeni 100 lat”. 

Można było wówczas zobaczyć jak wyglądał gabinet kie-

rownika szkoły, klasa lekcyjna, jak ubierali się uczniowie 

i jakie przybory nosili do szkoły. Niezwykle interesujące 

okazały się podręczniki, estetycznie prowadzone zeszyty 

uczniowskie oraz bezcenne prace plastyczne uczniów, któ-

re przetrwały do dnia dzisiejszego. Prawdziwym biletem do 

przeszłości okazały się kroniki szkoły oraz różnych organi-

zacji działających na terenie szkoły, jak np. zespołu mando-

linowego, Związku Harcerstwa Polskiego, Szkolnego Koła 

Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego „Czarne stopy” 

i wiele innych perełek, których nie sposób wymienić.
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Poza tym biblioteka prowadzi liczne zajęcia biblioteczne, 

chociażby w klasach I – III z elementami bajkoterapii, wy-

korzystując bajki edukacyjne stworzone przez Fundację 

Zaczytani.org wspólnie z Alior Bankiem w ramach progra-

mu edukacyjnego, a których tematem przewodnim były 

nowe technologie. 

Biblioteka szkolna realizuje również cykl zajęć „Warsztaty 

słowa” według programu „Czytanie ma moc”, które mają na 

celu poszerzać słownictwo u dzieci. Ze względu na naucza-

nie zdalne są one kontynuowane poprzez aplikację Padlet. 

Nasza szkoła wzięła udział w wojewódzkim interdyscy-

plinarnym projekcie czytelniczym: Słowodziej, którego 

koordynatorem została biblioteka szkolna. W ramach pro-

jektu zorganizowano: konkurs plastyczny „FarboBajanie”,  

w którym uczniowie siódmej klasy zdobyli dwa wyróżnie-

nia, konkurs literacki „BaśnioBranie”, w którym również 

uczeń klasy czwartej zdobył wyróżnienie, akcję czytelni-

czą „Zaczytana Przerwa”, konkurs dla koordynatorów pro-

jektu – „O Brzegini Skarb”, oraz jako jedna z czterech szkół 

wielkopolskich wzięliśmy udział we wspólnym tworzeniu 

opowieści „Wielkopolska Bajęda” zawierającej elementy 

kultury naszego regionu.

Od 19 lat w naszej szkole prężnie działa sztab Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz licznych wydarzeń 

towarzyszących w tym dniu  główna impreza zawsze od-

bywa się w sali sportowej naszej szkoły. Co roku zaprasza-

my mieszkańców całej gminy na bogaty program atrakcji.  

Do tej pory odbyły się przedstawienia w wykonaniu 

przedstawicieli organizacji społecznych gminy oraz rze-

mieślników i pracowników szkoły, inscenizacje przygoto-

wane przez uczniów naszej szkoły, a także przedstawienie 

lalkowe.
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Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Młodzi 

Pomagacze” przystąpili do III edycji Ogólnopolskiego Pro-

gramu Edukacyjnego dla Szkół „Działaj z imPETem!”, kam-

panii społeczno ekologicznej, która ma na celu edukację  

w zakresie prawidłowej segregacji odpadów ze szczegól-

nym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.  

W ramach programu wolontariusze przeprowadzili szereg 

zajęć w klasach I – IV wprowadzających ich młodszych ko-

legów w tematykę segregacji odpadów. 

Przez okrągły rok wolontariusze prowadzą zbiórkę plasti-

kowych nakrętek, które są przekazywane potrzebującym. 

Co roku organizują zbiórkę potrzebnych środków czysto-

ści, produktów spożywczych, rolnych, szkolnych dla Domu 

Pomocy Społecznej we Wschowie. Dzięki wielkiej ofiarno-

ści społeczności szkolnej i lokalnej  akcja zawsze jest bardzo 

owocna.

Organizują zbiórki mokrej karmy dla bezdomnych kotów 

żyjących na Ostrowie, jak i suchej karmy dla psów w Punk-

cie Adopcyjnym w Wolsztynie.

Ostatnią akcją Szkolnego Koła Wolontariatu „Młodzi Po-

magacze” było włączenie się w akcję pomocy dla Marysi 

z Brenna, która zmaga się ze śmiertelną chorobą SMA-

1 – rdzeniowym zanikiem mięśni. Przy zaangażowaniu 

wszystkich uczniów zorganizowało kiermasz stroików 

świątecznych, a dochód wsparł zbiórkę funduszy na kosz-

towną terapię genową.

Podejmowane działania dają nam wiele satysfakcji i za-

dowolenia. Cieszymy się ze wspólnego czasu spędzonego  

z uczniami, który oprócz nowych doświadczeń i wiedzy 

dostarcza dobrej zabawy i uśmiechu.
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szkoła podstawowa nr 3 im. Marii skłodowskiej-curie  
w lesznie
Zebrała i opracowała: Agnieszka Zmuda

W naszej szkole dzieje się…

Nasza szkoła to Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Lesznie. Jest to jedna z najstarszych leszczyń-

skich szkół podstawowych. Naukę w niej rozpoczęto 1 października 1946 roku, a więc 75 lat temu.  Przez te wszystkie lata 

zmieniała się ona jak każda szkoła, ale cały czas uczą w niej wspaniali nauczyciele, dzielący się z uczniami swoją pasją, 

wiedzą i doświadczeniem. 

W naszej szkole dzieje się bardzo dużo…

• Od kilku lat uczniowie mają możliwość uczenia się  w klasach dwujęzycznych.  Szkoła nawiązała współpracę z II 

Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie. 

Uczniowie SP 3 mogą brać udział  w warsztatach organizowanych przez wykładowców z liceum. 

• W ramach nauki dwujęzycznej szkoła współpracuje z leszczyńską Fundacją Centrum Aktywności Twórczej, której 

wolontariusze prowadzą zajęcia w języku angielskim. W szkole organizowany jest m.in.  Dzień Języków Obcych  czy  

St. Patrick’s Day. Oprócz konkursów językowych, lokalnych i ogólnopolskich, od ponad 20 lat uczniowie biorą także udział  

w międzynarodowych projektach językowych, m.in. w programie Unii Europejskiej eTwinning, w programie eduka-

cyjnym Euroweek.

•	 W szkole działa stowarzyszenie pIeRWIAsTek RAdości, które organizuje wiele ciekawych projektów, a także wspomaga ak-



D o Dat e k  -  P o i W 14

cje charytatywne.  stowarzyszenie zaprezentowało się 

w ramach Aktywnego Obywatelskiego leszna. pierwszą 

inicjatywą był projekt finansowany przez miasto leszno 

: „Nie zadymiaj. czyste powietrze nad lesznem” . celem 

akcji było uświadomienie mieszkańcom śródmieścia ne-

gatywnego wpływu tradycyjnych metod ogrzewania go-

spodarstw. Akcja przebiegała wieloetapowo:  warsztaty 

plastyczne w BWA, pokaz chemiczny spalania różnych 

materiałów, a także spotkanie ze specjalistą ds. ekologicz-

nych źródeł ciepła.  pIeRWIAsTek przyłączył się również 

do organizowania „paczki dla seniora”, zarówno bożo-

narodzeniowej jak i wielkanocnej. pomocni w akcji byli 

uczniowie ze szkolnego klubu Wolontariusza.

•	 Wiele się również dzieje wśród uczniów z klas najmłod-

szych. dzieci  wraz ze swoimi wychowawczyniami  organi-

zują przeróżne akcje, np.:  z okazji Światowego dnia Wody 

wzięły udział w eksperymencie i stworzyły własne wody 

smakowe.  

•	 W ramach projektu emocja uczestniczyły w akcji przygo-

dy kolorowej skarpetki.  Razem z nauczycielami, uczący-

mi chemii w naszej szkole, eksperymentowały z różnymi 

substancjami i w atmosferze kontrolowanych wybuchów 

oraz wśród obłoków dymu miały okazję nauczyć się wielu 

ciekawych rzeczy.

•	 W szkolnej bibliotece  także nie jest nudno. przede 

wszystkim razem z koleżanką staramy się stworzyć  przy-

jazną uczniom atmosferę, która zachęci ich do spędzania 

w bibliotece wolnego czasu. Włożyłyśmy dużo sił i energii 

w urządzenie biblioteki i wykorzystując naszą wyobraź-

nię, stworzyłyśmy przytulne i radosne miejsce. Organizu-

jemy tu wiele wydarzeń związanych z książkami, ale także 

dotyczących pozaksiążkowej tematyki. co prawda w tym 

roku szkolnym nie udało się przeprowadzić wielu zapla-

nowanych akcji, w związku z przejściem uczniów na tryb 

nauczania zdalnego, lecz w zeszłym roku wiele się działo. 

•	 Organizowałyśmy comiesięczne dni kultury, podczas 

których uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze sztu-

ką, poezją, muzyką poważną. Również co miesiąc podczas 

dnia z Bestsellerem odbywało się w bibliotece czytanie 

wybranych książek. przy przygaszonych światłach, w na-

strojowej atmosferze, dzieci mogły posłuchać o zaczaro-

wanych zamkach, tajemniczych bohaterach i ich przygo-

dach. W akcji tej uczestniczyli także nauczyciele, którzy 

wybierali książkę i czytali ją uczniom. 

•	 W tygodniu przedświątecznym zorganizowałyśmy Świą-

teczną Manufakturę, w ramach której dzieci mogły two-

rzyć własne ozdoby świąteczne z przygotowanych mate-

riałów. Akcja zakończyła się dużym sukcesem.  

•	 Oczywiście organizujemy także różne konkursy, w któ-

rych dzieci mogą podzielić się swoją wiedzą dotyczącą 

literatury i wytworami swej wyobraźni.

•	 W szkole dzieje się także pod względem medialnym. Wie-

lokrotnie na lokalnych portalach informacyjnych zamiesz-

czano informacje o naszej szkole, głośno było także o nas 

w radiu. Oczywiście w pozytywnym kontekście.

•	 Nie sposób pominąć w kwestii tego, co się działo w szkole, 

również faktu, iż  przeszła ona w ostatnim czasie prawdzi-

wą metamorfozę. Budynek został całkowicie wyremonto-

wany oraz została wybudowana piękna i przestronna hala 

sportowa. 

Wszystko jest nowe, a szkoła czeka na swoich uczniów. Gdy 

wrócą, w naszej szkole znowu w pełni zacznie się dziać. 
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szkoła podstawowa nr 9  
im. ks. kard. st. Wyszyńskiego w lesznie

Zebrała i opracowała: Michalina komolka

W naszej szkole dzieje się...

Chciałam się z Państwem podzielić tym, co dzieje się w na-

szej szkole. A konkretnie – w bibliotece szkolnej, bowiem 

działań mamy tam bez liku. Dziś podzielę się z Wami tylko 

garstką tego, co robimy.

Największym osiągnięciem tego roku szkolnego było wy-

granie konkursu „1000 powodów, by czytać” organizo-

wanego przez Empik. Skąd w ogóle pomysł, by startować  

w tym konkursie i determinacja, by wygrać? Nasza bi-

blioteka niestety nie dostaje środków na żadne zakupy 

książkowe. Chcąc rozkochać dzieci i młodzież w czytaniu 

pomyślałam, że trzeba wprowadzić do oferty nowości oraz 

książki, o których uczniowie marzą.

Bez pieniędzy trudno zdobyć nowe książki. Informacja 

o konkursie spadła na mnie jak objawienie. Wiedziałam 

od razu, że musimy w tym wziąć udział. Najpierw wraz  

z uczniami ze świetlicy szkolnej i panią świetliczanką zrobi

liśmy projekt i na jego podstawie wykonaliśmy plakat pro-

mujący hasło konkursu. Następnie jego zdjęcie wysłaliśmy 

do rejestracji w konkursie. Kolejny krok był o wiele trud-

niejszy – zbieranie głosów.

Na naszą pracę można było głosować w darmowej aplikacji 

Empik codziennie przez miesiąc! Z całej Polski wygrać mia-

ło 5 małych szkół oraz 5 dużych. Przez miesiąc toczyliśmy 

boje o głosy dla naszej pracy. Prosiliśmy uczniów, rodziców, 

nauczycieli, znajomych, rodzinę, przyjaciół, nieznajomych, 

nawet samego Prezydenta Miasta Leszna. Każdego dnia 

spędzałam długie godziny na wysyłaniu przypomnień, 

próśb o głosy i szukaniu nowych możliwości zareklamo-

wania naszego udziału w konkursie. Przy wsparciu wspa-

niałych ludzi, i społeczności z Zatorza, po pewnym czasie 

mogliśmy obserwować, jak liczba głosów szybuje w górę,  

a my zbliżamy się do upragnionej pierwszej piątki. Czasa-
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mi walka była zacięta i bój toczył się o utrzymanie miej-

sca, bowiem rywale także mieli chęć na nagrodę. Nagroda, 

o którą toczyła się bitwa, to 25 tysięcy złotych na zakupy 

książek w Empiku (mieliśmy ich wybrać jak najwięcej 

– maksymalnie TYSIĄC sztuk). Głosowanie i codzienne 

nawoływanie do głosowania zbliżyło całą naszą szkolną  

i osiedlową społeczność. Dzięki tej jedności wygraliśmy. Nie 

do opisania jest wzruszenie i radość, jaką odczuwaliśmy ze 

wspólnie odniesionego sukcesu. Kolejny krok już był czystą 

przyjemnością – wybór tysiąca pozycji (dokładnie 985 – na 

tyle wystarczyło nam pieniędzy) i odbiór upragnionych 

książek. Swoją drogą odbiór nagrody od Empiku odbył się 

także z wielką pompą, na tyle na ile to było możliwe w cza-

sach zarazy. Uczniowie naszej szkoły na powitanie Empiku 

przygotowali wspaniałe obrazy oraz prace wykonane me-

todą book foldingu. 

A sam Empik wręczał nam nagrodę w rewelacyjnej opra-

wie artystycznej, którą przed wejściem do szkoły mogły 

obserwować dzieci z klas 1-3.

Jeszcze nie opadł kurz po Empiku, a ja już wchodzę drzwia-

mi i oknami z kolejnym projektem. Ponieważ Empik nie dał 

nam szans na wybór komiksów i mangi (są one  w kategorii 

prasa, a nie książki), próbuję szczęścia w szukaniu zacnych 

obywateli skłonnych wesprzeć rozrastanie się Komikso-

teki w SP9. Ogromna część uczniów marzyła o mangach 

i komiksach w szkole, ale jak dotąd to marzenie spełniam 

jedynie małymi krokami, sprzedając puszki na skupie zło-

mu i wymieniając grosze (puszki i grosze przynoszą ucznio-

wie, rodzice i nauczyciele – wspólnymi siłami idziemy do 

przodu na przekór losowi). Żeby idea mogła rosnąć w siłę 

niestety potrzeba funduszy. Ale wcale nie tak ogromnych, 

jak się wydaje.

Założyłam profil na portalu Patronite, https://patronite.

pl/Komiksoteka,  gdzie można wspierać różne inicjatywy 

cykliczną wpłatą, nawet tak niewielką jak 5 zł na miesiąc. 

Gdyby znaleźć 100 ludzi, którzy ‚wrzucą’ nam piątaka co 

miesiąc, to marzenie wielu uczniów spełni się na naszych 

oczach. W bibliotece mamy także skarbonkę przeznaczo-

ną na komiksy dla tych, którzy nie chcą deklarować wpłat  

i wolą czasami coś dorzucić osobiście. Dzięki tej akcji  

w marcu nasza Komiksoteka wzbogaciła się o 39 tytułów 

komiksów i mang. Dodatkowo niektórzy uczniowie przy-

nieśli w darach swoje własne pozycje. A to dopiero pierw-
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szy miesiąc!

Jednym z bibliotecznych sukcesów obecnego roku szkolne-

go jest akcja czytelnicza „Bilet powrotny do biblioteki”. 

Jest to akcja inspirowana propozycją z czasopisma „Biblio-

teka w Szkole”, która miała zachęcić uczniów do ponow-

nego regularnego odwiedzania biblioteki po powrocie  

z nauczania zdalnego. Bilet ma 10 różnych kategorii takich 

,jak: książka detektywistyczna, komiks, lektura, książka  

o zwierzętach, itp. Celem akcji jest zaliczyć jak najwięcej 

kategorii, czyli czytać książki o rożnej tematyce. Jak to prze-

prowadziliśmy? Cóż... zacznę od tego, że wybrałyśmy kilka 

serii książkowych dostosowanych do poziomu uczniów 

klas 2 i 3, zapakowałyśmy je w walizkę i wyruszyłyśmy  

w podróż po klasach. Skoro bilet, to musi być bagaż, praw-

da? Każda klasa była zaintrygowana moją wizytą z tajem-

niczą walizką, z której wyciągałam książki, pokazywałam 

je i pokrótce opowiadałam, o czym jest dana seria. W dru-

giej części spotkania objaśniałam, po co rozdaję im te bilety, 

jakie są kategorie na bilecie do wypełnienia oraz ile trze-

ba zaliczyć kategorii, by na koniec akcji zdobyć nagrodę 

- niespodziankę. Oczywiście kategorie zaliczamy tylko po 

uprzednim streszczeniu treści książki lub wrażeń na jej 

temat. Akcja przerosła nasze oczekiwania. Szturm na bi-

bliotekę trwał aż do momentu marcowego lockdownu. Na 

szczęście biblioteka nadal funkcjonuje, zachowując reżim 

sanitarny i nadal można brać udział w naszej akcji, która 

trwa do końca maja. Muszę z dumą powiedzieć, że po książ-

ki zaczęli regularnie przychodzić nawet uczniowie, którzy 

wcześniej nie czytali zbyt chętnie, a teraz odkryli bohate-

rów, którzy przypadli im do gustu.

Jednak biblioteka nie samą książką żyje. Często z pełnym 

zapałem angażujemy się w akcje charytatywne. W tym 

roku organizowaliśmy już zbiórkę karmy i koców dla ko-

tów wolno żyjących oraz zbiórkę artykułów higienicznych 

i żywieniowych dla akcji „Chusteczkovo” prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Bumerang Leszczyński. Po co to ro-

bimy? Po to, by czynem dawać przykład dzieciom, jak moż-

na pomagać innym, jak być dobrym człowiekiem, jak nie 

przechodzić koło problemów innych osób obojętnie.

Każdego dnia pracujemy nad tym, by nasze centrum do-

wodzenia wszechświatem wychodziło do uczniów, do ro-

dziców, do ludzi. Już nie jesteśmy bezimiennymi paniami  

z biblioteki, które pilnują zakurzonych lektur. W naszej 

bibliotece nastała era rewolucji.  A każde pozytywne dzia-

łanie nakręca kolejne dobre pomysły i pomaga nam zjedny-

wać kolejnych wspaniałych ludzi. 

Takiego zadowolenia z pracy, jakie my odczuwamy w na-

szej bibliotece, życzymy każdemu.
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Zespół szkół elektroniczno – Telekomunikacyjnych  
w lesznie
Zebrała i opracowała: Anna Roszak

W naszej szkole dzieje się…

Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie, czyli  popularna „Kolejówka”, kształci w zawodach: technik 

informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik oraz technik organizacji reklamy. 

Jako jedyna szkoła w regionie w nauczaniu przedmiotów zawodowych zastąpiła tradycyjne lekcje kształceniem 

modułowym. Uczniowie uczą się w myśl zasady: „tyle teorii, ile jest niezbędne do wykonania zadań praktycznych”. Na 

zajęciach samodzielnie tworzą projekty, szukając rozwiązań pracują w grupach. 

Jednym z realizowanych w szkole projektów jest kalendarz szkolny. W ramach zajęć uczniowie klas trzecich kierunku 

technik organizacji reklamy od kilku lat przygotowują wielostronicowe kalendarze ścienne. Młodzież pracuje w grupach 

na zajęciach prowadzonych w trzech modułach przedmiotowych: M3J2 – przygotowanie środków reklamowych, M3J3 

– projektowanie i tworzenie reklam oraz M2J1 – organizowanie sprzedaży produktów i usług reklamowych. Każdy  

z zaangażowanych w projekt nauczycieli pomaga opracować inny element projektu – projekt karty kalendarza, wyko-

nanie i obróbka materiału zdjęciowego, wykonanie składów narzędziami grafiki komputerowej, zintegrowanie całego pro-

jektu kalendarza i przygotowanie go do druku. Poza projektowaniem i wydaniem kalendarza uczniowie muszą również 

przygotować strategię sprzedaży produktu i wprowadzić go na rynek, czyli po prostu sprzedać. Projektują więc plakaty, 

kręcą filmy promocyjne, przygotowują posty reklamowe na szkolnego Facebooka i Instagrama. Fakt, że kalendarz zos-



D o Dat e k  -  P o i W 20

tanie wydrukowany i cała społeczność szkolna może go 

nabyć, działa bardzo motywująco i jest nagrodą za wysiłek 

włożony w proces przygotowania kalendarza.

Wydruk szkolnego kalendarza jest możliwy dzięki part-

nerstwu szkoły z Klastrem Poligraficzno - Reklamowym, 

który pozyskuje sponsorów druku.

Co roku wydawnictwo ma swój motyw przewodni, na rok 

2021 jest to hasło :”Łączy nas książka”. Mamy 21 klas, a ty-

lko 12 kart kalendarza, z tego względu niektóre klasy mają 

wspólne karty. Swoją „13” kartę, na której wydrukowane 

jest całoroczne kalendarium, dostali również nauczyciele. 

Jak co roku, w wyznaczony na sesję zdjęciową dzień, wszy-

scy przebierali się – tym razem za wybrane postacie liter-

ackie.
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Zespołu szkół i placówek Oświatowych  
w Bieżyniu

Zebrała i opracowała: Jolanta szymańska

W naszej szkole dzieje się...

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu współ-

pracuje na wielu polach z różnymi instytucjami oraz włą-

cza się w wiele ogólnopolskich akcji.

- Góra Grosza

Góra grosza ta Ogólnopolska akcja mająca na celu zebranie 

jak największej ilości pieniędzy  z przeznaczeniem na po-

moc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – 

czy to w domu dziecka, czy rodzinie zastępczej.

W naszej szkole prowadzona już od lat i jak co roku prze-

prowadzana jest na przełomie listopada i grudnia. W na-

szej szkole, w tę wielką zbiórkę monet włączają się zarówno 

dzieci uczęszczające do przedszkola, jak i uczniowie szkoły.

Celem nadrzędnym, już wcześniej wspomniałam, jest po-

moc dzieciom, pośrednim zaś celem akcji jest działanie edu

kacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może 

niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 

potrzebujących.

Uczniowie i przedszkolacy nie zawodzą, każdy przynosi 

tyle, ile może – w myśl zasady:

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest najwięk-

sza na świecie”.

-CWRKDiZ w Lesznie Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego

Uczniowie z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Mo-

ściszkach...

Uczniowie VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej w Bieży-

niu z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2019 r. odwiedzili  

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. 

pomysłodawcą spotkania było CWRKDiZ z Leszna.



D o Dat e k  -  P o i W 22

„Zagadki, quizy, pantomima – poznajemy zawody w DPS  

w Mościszkach” – pod takim właśnie hasłem odbyło się 

spotkanie. Głównym zamierzeniem projektu było połącze-

nie aspektów edukacyjnych, wolontariatu oraz zabawy.

Uczniowie przygotowali dla mieszkańców DPS-u prze-

różne zagadki dotyczące zawodów. Zadania miały formę, 

rysunkową, pantomimę oraz zagadki ustne. Podopieczni 

DPS-u bardzo szybko poradzili sobie z zadaniami, co więcej, 

sami zaczęli odpytywać młodzież z tematyki zawodów.

Spotkanie to pokazało, że doradztwo zawodowe nie musi 

być wcale nudne (jak niektórzy sądzą). Przykład takiego 

spotkania pokazuje, że połączenie wolontariatu oraz do-

radztwa zawodowego przyniosło obopólne korzyści. Ko-

ordynatorem projektu z Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie był pan 

Grzegorz Kozak.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków mie-

szańcom DPS-u. Upominki otrzymali od CWRKDiZ.

Nadmienię tylko, iż uczniowie szkoły w Bieżyniu poprzez 

uczestnictwo w wolontariacie włączają się w zbiórki oraz 

różnego rodzaju akcje na rzecz mieszkańców DPS-u w Mo-

ściszkach.

- Współpraca z Velká Losenice...

A wszystko zaczęło się od... wyjazdu na wakacje :)

Dyrektor szkoły p. Agnieszka Filipowicz przybywając na 

wakacjach w Republice Czeskiej poznała zupełnie przypad-

kowo pana Filipa Taka – artystę malarza, który był pomy-

słodawcą  i inicjatorem współpracy między Zespołem Szkół 

i Placówek Oświatowych w Bieżyniu a Szkołą Podstawową 

i Przedszkolem Velká Losenice.

W październiku 2019 roku szkoła przyjęła gości z Czech, 

wśród których byli starosta Velká Losenice, dyrektor szko-

ły pani Marie Dobrovolná, kilku nauczycieli oraz strażak.

Specjalnie dla gości przygotowano akademię, na której wy-

stąpili uczniowie szkoły i która wywarła pozytywne wra-

żenie na gościach, gdyż nie spodziewali się zaangażowania 

ze strony uczniów, ponieważ sami nie praktykują tego typu 

działań w swojej placówce. Podczas  3-dniowego pobytu  

w Polsce goście zwiedzili okolicę, poznając regionalne 

zabytki oraz zakochali się w lokalnej kuchni, chwaląc 

wszystkie potrawy. Delegacja czeska przywiozła prezenty 

w postaci breloczków, kubków, płóciennych toreb, widokó-

wek i innych gadżetów promujących ich region.

Rewizyta miała nastąpić w kwietniu 2020 roku, jednak  

w związku z epidemią i licznymi obostrzeniami wyjazd 

został zawieszony. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze :) 

Czekamy na zakończenie pandemii i zniesienie obostrzeń.

Choć zaistniała sytuacja nie pozwala na wyjazd do czeskiej 

szkoły, to trwa korespondencja między dyrektorami obu 

placówek oraz uczniami.

- Współdziałanie szkoły i parafii lubińskiej

Szkoła bierze czynny udział w wydarzeniach parafialnych 

i innych projektach, których współorganizatorem jest pa-

rafia. Proboszcz lub inni zakonnicy są częstymi gośćmi na 

szkolnych imprezach. Społeczność szkolna uczestniczy  

w wydarzeniach w parafii np. w peregrynacji Obrazu Mat-

ki Bożej Częstochowskiej, w konkursach organizowanych 

przez parafię, np. w konkursie plastycznym „Kapliczki 

Matki Bożej na terenie parafii”. Szkoła współuczestniczy  

w akcjach charytatywnych sprzedając słodkości, z których 

dochód jest przeznaczany na potrzebujących lub dzieła Ca-

ritas.

- Przyjaciele Zippiego

Centrum Pozytywnej Edukacji jest koordynatorem mię-

dzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego, który re-

alizowany jest w klasie 2. Program ten został opracowany 

w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kom-

petencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić 

sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im 

dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zacho-

wań ryzykownych.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie 

i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobiega-

nie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci 

w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjo-

nalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą 

oraz rozwiązywania konfliktów.

W wielu społeczeństwach ignoruje się potrzeby emo-

cjonalne dzieci, bardziej zwracając uwagę na osiągnięcia  

w nauce. Jednak badania naukowe wskazują, że umie-

jętności akademickie mają niewielki wpływ na zdolność 

dziecka do konstruktywnego radzenia sobie z frustracjami 

i wyzwaniami szybko zmieniającego się otoczenia czy do 

tworzenia trwałych związków oraz prowadzenia szczęśli-

wego, satysfakcjonującego życia.
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Program Przyjaciele Zippiego jest oparty na założeniu, że 

dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami 

- rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi w różnych sytu-

acjach i okolicznościach. To, jak dobre mają stosunki z in-

nymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami jest kluczowe 

dla ich myślenia o sobie i o innych. Innymi słowy, radzenie 

sobie, czyli postępowanie w różnych sytuacjach, korzysta-

nie z pomocy i wsparcia ze strony innych - jest istotą my-

ślenia przez dziecko o własnym powodzeniu i źródłem jego 

samopoczucia.

Program koncentruje się na uczeniu takich sposobów ra-

dzenia sobie z trudnościami, które zachęcają dzieci do 

pomagania innym. Wzajemna pomoc, szacunek, wyobra-

żanie sobie, co czują inni (empatia) oraz współpraca, są klu-

czowe dla filozofii programu.

Zakłada się, że najważniejsze czynniki chroniące w tym 

programie to rozwój kompetencji psychologicznych i spo-

łecznych, budowanie pozytywnej samooceny, poczucia 

własnej wartości, sprawczości i kompetencji („ja umiem”, 

„ja potrafię”). Istotnym czynnikiem chroniącym jest rów-

nież wspierające, bezpieczne środowisko szkolne, wysokie 

kompetencje wychowawcze i umiejętności psychologiczne 

nauczycieli, a także dobra współpraca z rodzicami.

Wśród czynników ryzyka należy wymienić: stres, niepo-

wodzenia szkolne, brak pozytywnych więzi rodzinnych 

i społecznych, brak umiejętności rozwiązywania proble-

mów i radzenia sobie z trudnościami. Czynnikiem zagra-

żającym może być klimat społeczny szkoły, zachowania 

agresywne i przemoc w relacjach rówieśniczych. Istotnym 

czynnikiem ryzyka jest także brak wsparcia ze strony ro-

dziców i poczucie osamotnienia w związku z ich zaangażo-

waniem w pracę zawodową oraz rozpad więzi rodzinnych.

Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela – wychowawcę 

w przedszkolach i szkołach podstawowych, na podstawie 

bardzo szczegółowo opracowanych scenariuszy. W czasie 

roku szkolnego nauczyciel prowadzi 24 spotkania z dzieć-

mi (zazwyczaj jedna godzina lekcyjna tygodniowo).

Na program składa się 6 części tematycznych (po 4 spotka-

nia w każdej części):

• uczucia,

• komunikacja,

• przyjaźń,

• rozwiązywanie konfliktów,

• przeżywanie zmiany i straty,

• radzenie sobie z trudnościami.

Kanwą każdej części jest czytane przez nauczyciela i wzbo-

gacone ilustracjami opowiadanie, do którego odwołujemy 

się w trakcie ćwiczeń i zabaw podczas 4 spotkań. Bohatero-

wie opowiadań to grupa przyjaciół, którzy przeżywają róż-

ne przygody, które mogą przytrafić się każdemu dziecku. 

Na przykładzie tych sytuacji nauczyciel rozmawia z dzieć-

mi, omawiając różne zachowania i możliwości działania.  

W trakcie spotkań dzieci wykonują ćwiczenia, rysują, od-

twarzają scenki i wymyślają różne sposoby poradzenia so-

bie z trudnościami, jakie je spotykają.

Spotkania mają jednolitą strukturę – rozpoczynają się 

od omówienia i przypomnienia zasad, jakie obowiązują  

w czasie zajęć. Dzieci po wysłuchaniu opowiadania wyko-

nują ćwiczenia, które mają im pomóc zrozumieć i przyswo-

ić treści omawiane przy poszczególnych tematach. Każde 

spotkanie kończy się podsumowaniem, podczas, którego 

każdemu dziecku jest zadawane pytanie, czy spotkanie mu 

się podobało i jak się czuło w trakcie zajęć.

Istotą zajęć w programie Przyjaciele Zippiego jest podmio-

towe traktowanie dzieci. Dajemy im prawo do milczenia, 

kiedy nie chcą rozmawiać na jakiś temat, i pytamy o ich 

zdanie, opinie i pomysły. Ważnym zadaniem nauczyciela 

jest stworzenie klimatu zaufania i szacunku, tworzenie 

bezpiecznych sytuacji, aby dzieci mogły wypowiadać się 

na istotne dla nich tematy.

Poprzez słuchanie opowiadań o przygodach bohaterów 

programu, rozmowy, ćwiczenia, gry i zabawy – dzieci uczą 

się ,jak:

• rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych,

• wypowiadać się i uważnie słuchać,

• prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń,

• radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,

• mówić „przepraszam” i rozwiązywać konflikty,

• radzić sobie ze zmianą i stratą, m.in. ze śmiercią,

• odnaleźć się w nowej sytuacji i radzić sobie z trudno-

ściami.

- Zbiórka dla schroniska w Gaju

Szereg już lat działający w Zespole Szkół i Placówek Oświa-

towych w Bieżyniu Szkolny Klub Wolontariatu organizuje 

zbiórkę dla bezdomnych zwierząt - podopiecznych schro-

niska w Gaju (niedaleko Śremu). Podczas akcji zbierane są 

karmy, smycze, koce, miski, zabawki….. jednym słowem 
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wszystko to, czego każdy psiak i kot potrzebuje, by godnie 

żyć.

Uczniowie biorący udział w akcji, uczą się w ten sposób 

empatii, obowiązkowości oraz wrażliwości. Osoby chcące 

pomagać, nie muszą ograniczać się jedynie do angażowa-

nia w zbiórkę. Schronisko stoi otworem dla osób chcących 

brać czynny udział w życiu swoich podopiecznych. Można 

zostać wolontariuszem schroniska i wyprowadzać czwo-

ronożnych przyjaciół na spacery, szczotkować ich, czy 

sprzątać ich kojce.

- Pocztówkowe Przedszkole

Celem tej Ogólnopolskiej Akcji jest wymiana pocztówek  

z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski.

Ponadto dzieci biorące udział w akcji:

- nawiązują kontakt z dziećmi z innych placówek oświato-

wych;

- zapoznają się  z  zawodami  pracowników poczty oraz  za-

daniami  urzędu pocztowego;

- uczą się promować własny region oraz przedszkole;

- poznają inne miejscowości oraz kulturę i tradycję innych 

regionów Polski;

- mogą zaprezentować swoje własne wytwory plastyczne, 

a co za tym idzie doskonalą sprawność manualną oraz roz-

wijają zdolności artystyczne .

W czasie trwania akcji dzieci wraz z panią nauczycielką 

wybrały się na pocztę, aby samodzielnie móc wysłać kart-

ki. Na miejscu dowiedziały się, jaką ”drogę” musi pokonać 

pocztówka, aby dotrzeć do nadawcy.

W holu głównym w przedszkolu została utworzona mapa 

Polski, na której zaznaczone są miejscowości, z którymi na-

wiązaliśmy współpracę.

I na zakończenie…

- Akcja Kasztanobranie

Akcja Kasztanobranie połączona z akcją ”Warto mnie prze-

czytać” – choć obie akcje  nie wykraczają poza mury szko-

ły, myślę, że warto o nich wspomnieć. Istotą tych akcji jest 

włączenie uczniów w decyzyjność doboru literatury, gdyż 

to oni decydują w 100%  o zakupie pozycji wydawniczych 

do szkolnej biblioteki.

Uczniowie z pierwszym spadającym kasztanem, z koszy-

kiem w ręku ruszają do parków i na łąki w poszukiwaniu 

kasztanów. Podczas trwającej cały miesiąc akcji „Warto 

mnie przeczytać” uczniowie wpisują na specjalnie przy-

gotowanych kartkach tytuły książek, które ich zdaniem 

powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej. Pieniądze ze 

sprzedaży kasztanów w całości przeznaczone są na zakup 

książek, które wybierają uczniowie.

Im więcej kasztanów uzbierają, tym więcej książek zapro-

ponowanych przez nich znajdzie się w księgozbiorze biblio-

teki.
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Zespół szkół Zawodowych im. stefana Bobrowskiego 
w Rawiczu
Zebrała i opracowała: Anna Cwojdzińska, Urszula  Urbanowicz

W naszej szkole dzieje się…

ZSZ w Rawiczu dla Szpitala

Sytuacja, w jakiej postawiła nas wszystkich pandemia COVID-19, nie jest łatwa. Mając na uwadze problemy, z jakimi mier-

zy się Szpital Powiatowy w Rawiczu,  nauczyciele i uczniowie naszej szkoły postanowili wyjść im naprzeciw. Dlatego  

w dniach 24 i 26 listopada zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów potrzebnych zarówno  personelowi,  jak i dla pacjentom 

szpitala.

Hojność  darczyńców przeszła nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy wiele kartonów środków higienicznych, takich jak 

ręczniki papierowe, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżone, rękawiczki, żele pod prysznic, 

maszynki do golenia, szampony, mydła w płynie, płyny antybakteryjne, pianki do golenia, pasty do zębów, szczoteczki do 

zębów, wodę.

 Nie zawiedli  nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, co bardzo cieszy. Jednak  szczególne podziękowania należą się  

wspaniałej placówce przedszkolnej w Trzeboszu z oddziałem w Golinie Wielkiej. Dziękujemy również tym wszystkim 

mieszkańcom naszego miasta, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przynieśli niezbędne środki higieniczne. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję. Wierzymy, że dobro przekazane innym zawsze 

wraca do człowieka. 
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Blog dla pasjonatów języka angielskiego. 

Nauka zdalna nie powstrzymała miłośników języka ang-

ielskiego od pracy nad rozwijaniem swoich  pasji. Grupka 

uczniów naszej szkoły pod nadzorem i opieką merytory-

czną p. Urszuli Urbanowicz postanowiła podzielić się swoją 

wiedzą, przemyśleniami i zainteresowaniami związanymi 

ze wszystkim, co wiąże się z językiem angielskim. 

To doskonała okazja, by w praktyczny sposób poszerzać 

swoją wiedzę na temat przedmiotu oraz rozwijać szeroko 

pojęte humanistyczne pasje. 

Zainteresowanych odsyłamy do bloga i liczymy na odzew 

z Waszej strony. 

LINK:  http://milosnicyangielskiego.zszrawicz.pl/

Rozbudowa warsztatów szkolnych to nie mrzonka!

Kolejna dobra wiadomość dotarła dzisiaj do Starostwa Po-

wiatowego, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz 

wszystkich mieszańców miasta, którym zależy na rozwo-

ju szkolnictwa zawodowego. W ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  

udało się pozyskać 17 977 206, 29 zł na realizację projektu 

„Nowoczesne kształcenie zawodowe  w Zespole Szkół Za-

wodowych w Rawiczu – bodźcem rozwoju gospodarczego 

południowej Wielkopolski”. Dzięki uzyskanym funduszom 

zostaną rozbudowane i wyposażone w specjalistyczny  

sprzęt warsztaty szkolne przy ulicy Hallera 12.  Starosta 

p. Adam Sperzyński osobiście nadzorował prace nad pro-

jektem i podziękował wszystkim pracownikom starostwa 

oraz ZSZ w Rawiczu, którzy byli zaangażowani w pracę 

nad tą inicjatywą. Szczególne podziękowania za  pomocą 

mediów społecznościowych skierował do p. Darii Jagły 

oraz p. Anety Mazur, które przygotowały projekt i to one 

stoją  za sukcesem  całego przedsięwzięcia. Dzięki wspar-

ciu z Unii Europejskiej młodzież naszej szkoły będzie mogła  

korzystać z niezwykle nowoczesnych warsztatów i poszer-

zać swoje zawodowe kompetencje w iście europejskim sty-

lu.

Podpisanie umowy na budowę nowoczesnych warsz-

tatów szkolnych

W Starostwie Powiatowym w Rawiczu podpisano umowę 
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na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. 

Kwota dofinansowania wynosi 18 mln złotych ( w tym 

15 mln z Unii Europejskiej). W spotkaniu uczestniczył 

m.in. Wojciech Jankowiak – wicemarszałek wojewódz-

twa wielkopolskiego oraz Adam Sperzyński – starosta po-

wiatu rawickiego. Wicemarszałek zwiedził również ZSZ  

w Rawiczu i obejrzał miejsce, gdzie niedługo rozpocznie się 

intensywna budowa nowoczesnych warsztatów.

„Podpisanie tej umowy to moment przełomowy dla naszej 

szkoły” – przyznała Daria Jagła, pełniąca funkcję dyrekto-

ra placówki.

ZSZ Rawicz - Mikołajkowa zbiórka na Dom Dziecka  

w Bodzewie

W grudniu 2020 r. w naszej szkole zbieraliśmy dary dla dz-

ieci z Domu Dziecka w Bodzewie. Wśród zebranych rzeczy 

znalazły się: zabawki, artykuły plastyczne, gry planszowe, 

ubrania. 

Dziękujemy bardzo naszym uczniom, ich rodzicom oraz 

nauczycielom za ich wielkie serce i wsparcie akcji.
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