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Założenia projektu 

 Nad projektem będą pracowali uczniowie klas I – VI Niepublicznej Szkoły odstawowej w 

Dytmarowie.  

 Projekt realizowany będzie przy współpracy wszystkich nauczycieli szkoły oraz pracownika 

RCRE Beaty Bułki.  

 Czas realizacji projektu od grudnia 2013 do maja 2014 

 Teren – budynek szkolny i jego wyposażenie oraz teren wokół szkoły 

 Forma pracy - grupowa 

Cel ogólny 

Integracja całej społeczności szkolnej oraz lokalnego środowiska wokół tematu – szkoła.  

Cele szczegółowe 

 Zapoznanie lokalnej społeczności z sukcesami uczniów i osiągnięciami szkoły 

 Prezentacja mocnych stron szkoły 

 Zapoznanie uczniów z bazą i wyposażeniem szkoły 

 Kształcenie postaw odpowiedzialności za właściwe korzystanie z pomieszczeń szkoły i pomocy 
dydaktycznych 

 Rozwijanie zainteresowań uczniów 

 Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości 

 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 

 Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej 

 Poznanie nowych środków audiowizualnych 

 Właściwa obsługa środków multimedialnych 

 Ćwiczenie umiejętności współdziałania w grupie 

 Współodpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań 

 Wdrożenie do zgodnej pracy zespołowej ukierunkowanej na osiągnięcie wspólnego celu 

 Zorganizowanie przez uczniów wystawy pomocy dydaktycznych 

 Umiejętność oceny i samooceny 

 Rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania decyzji 

 Rozwijanie ciekawości poznawczej 

 Rozwijanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej 

 Kształcenie umiejętności prezentacji na większym forum 

 Nabycie świadomości współodpowiedzialności za atmosferę, relacje koleżeńskie, wygląd i 
wyposażenie szkoły  

 Umiejętność doboru i łączenia różnych materiałów potrzebnych do zbudowania makiety 

 Umiejętność dokonywania pomiarów budynku i terenu wokół szkoły różnymi przyrządami 
mierniczymi 

 Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce – wykonanie makiety szkoły w skali 
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Sformułowanie pytań badawczych 

 Co oferuje nam nasza szkoła? 

 Jak baza szkoły wspiera nasz rozwój ? 

 Jak włożyć szkołę między kartki? 

 Jak wykorzystać pomoce dydaktyczne? 

 Czy moda szkolna jest dla każdego? 

 Czy uczniowie tworzą atmosferę szkoły? 

 Czy kącik przyrody może być ogrodem? 
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Uczniowie   

Klas I - VI 

 

 Prezentacja bazy  szkoły 

 Pokaz mody 

 Wywiady 

 Wykonanie makiety 

 Założenie kącika 

 Pomiary , plany 

 

Grudzień -

2013 -  

 Maj 2014 

 

Szkoła i 

teren wokół 

szkoły 

 

 Integr

acja społeczności 

szkolnej 

 Promo

cja w  środowisku 

 Duma 

z bycia uczniem  

 Możli

wość decydowania o 

wyglądzie ogrodu 

 Pozna

nie opinii innych  

uczniów 

 

 Doku

mentacja 

fotograficzna 

 Wyw

iady 

 Maki

eta szkoły 

 Nagr

any film 

 Preze

ntacja 

 Kącik 

przyrody 

 Zdjęc

ia 

 Rysu

nki 

 

Kontrakt 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto? 

W Jakim 

celu? 

Kiedy? 
Gdzie? 

Co? 

Jak ? 
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Zadania dla grup 

Uczniowie podzieleni na  grupy będą realizować następujące działania 

 Wykonają dokumentację fotograficzną bazy szkoły i 

wyposażenia 

 Założą kącik przyrody z wiosennymi kwiatami, którymi obsadzą 

ogród szkolny  

 Dokonają pomiaru budynku szkolnego- do wykonania makiety 

 Przygotują prezentację multimedialną 

 Przeprowadzą wywiad z dyrektorem 

 Wykonają makietę 

 Przygotują pokaz mody szkolnej 

 Przygotują wystawę pomocy dydaktycznych 

 Nagrają filmik z życia szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie 

 

  Dytmarów, 2014 

 

 

Harmonogram działań 

Grupa Data  Działania 
szczegółowe 

Odpowiedzialni  Efekty działań 

Grupa I Marzec , kwiecień, 
maj 

Dokumentacja 
fotograficzna 

Janicka –IV 
Hilscher –I 
Lemański – I 
Tutak – I 
Machoń - I 

Galeria zdjęć 
:szkoła, 
uczniowie, teren 
szkolny, zajęcia 
pozalekcyjne 
Prezentacja 
multimedialna 
„Szkoła dziś” 

Grupa II kwiecień -Zgromadzenie 
cebulek 
kwiatowych 
-przygotowanie 
doniczek i ziemi  
-zasadzenie roślin 
w klasowym 
kąciku 
przyrodniczym 
-pielęgnowanie 
kwiatów 
-systematyczne 
prowadzenie 
obserwacji  
-przesadzenie 
roślin na skalniak 

Uczniowie klasy 
pierwszej 

Prowadzona 
obserwacja i karty 
obserwacji  
 
Zagospodarowanie 
wiosennymi 
kwiatami ogrodu 
szkolnego  

Grupa III marzec - uczniowie 
wykonują 
pomiary: budynku, 
boiska, ogrodu z 
użyciem narzędzi 
mierniczych 
-uczniowie liczą 
okna, schody, 
drzwi, 
pomieszczenia 
znajdujące się w 
budynku szkoły 

-uczniowie  
M.Muzyka –IV 
M.Hajost-IV 
E.Mastalerz-IV 
 
B.Wandas-I 
F.Padlikowski-I 
M.Skóra – I 
M.Jarosz – I 
A.Toschke - I 
 
 

Dokładne pomiary 
budynku 
szkolnego, boiska, 
ogrodu 
Notatki i rysunki 

Grupa IV maj przygotowanie 
spotkania i 
zaproszeń 
-zaproszenie gościa 
-przygotowanie 
pytań 
-nagranie 

Uczniowie klasy 
pierwszej i 
czwartej 

Nagrany wywiad 
z dyrektorem 
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wywiadu na 
dyktafonie i 
kamerze filmowej 
Zbieranie 
informacji na 
podstawie 
rozmowy 

Grupa V Marzec, kwiecień, 
maj 

-gromadzenie 
materiałów 
-wykonanie 
makiety 
 

K.Stosiek – I 
M.Tutak – I 
A.Jakubiak – I 
N.Lemańska –I 
A.Bylica – I 
 
L.Pawłowska-IV 
A.Bartoszewska-
IV 
E.Janicka - IV 

Makieta szkoły 
część dobudowana 

Grupa VI maj -przygotowanie 
strojów 
- prezentacja na 
wybiegu 
 

K.Kłosowska-I 
M.Tutak – I 
J.Zubkowska –I 
J.Prudziłko 
N.Lemańska-I 
 
M.Hajost-IV 
A.Bartoszewska-
IV 
L.Pawłowska-IV 

Pokaz mody 
szkolnej 

Grupa VII maj -wystawa pomocy 
-prezentacja 
doświadczeń 

B.Wandas-I 
F.Padlikowski-I 
J.Tutak-I 
M.Skóra-I 
M.Muzyka-IV 

Wystawa  pomocy 
dydaktyczne 

Grupa VIII maj - nagrywanie na 
kamerze wycinków 
z życia szkoły 
- przetwarzanie 
nagrań  
- uzyskanie 
gotowego 
materiału 

Uczniowie klasy 
czwartej 
 

Dokumentacja 
filmowa – nagrany 
film „Szkoła dziś” 
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Kryteria oceny  

 Dokładność 

 Terminowość 

 Oryginalność pomysłów 

 Zainteresowanie innych 

 Jakość pracy w grupie-współpraca, słuchanie siebie nawzajem, 

umiejętność rozwiązywania konfliktów 

 

Na ocenę złożą się: 

 Punkty przyznane przez opiekunów grupy 

 Punkty przyznane przez pozostałych uczestników projektu 

 Punkty przyznane przez komisję 
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Podsumowanie 

Metoda projektu pozwala na skuteczne realizowanie zamierzonych celów. W toku 

realizacji uczniowie mogą przez cały czas konsultować się z opiekunami w czasie lekcji i po 

lekcjach. Z powierzonych zadań uczniowie muszą wywiązywać się w wyznaczonym 

terminie. Podsumowanie projektu odbędzie się 30 maja 2014. Po zrealizowaniu wszystkich 

zadań uczniowie zostaną ocenieni. Przeprowadzony projekt przyniesie wiele korzyści 

uczniom naszej szkoły, przyczyni się do wzrostu integracji międzyklasowej, pozwoli 

poznać opinie uczniów, zachęci do podejmowania działań na rzecz szkoły, rozwinie ich 

kreatywność, zachęci do brania odpowiedzialności za wygląd i  zagospodarowanie terenu 

szkoły, da poczucie dumy z dobrze wykonanego zadania, nauczy prezentowania 

wypracowanych materiałów, pozwoli czuć się dumnym z faktu, że jesteśmy uczniami tej 

szkoły. 

 

 

Ewaluacja i wnioski: 

Uczniowie poproszeni zostaną o informację zwrotną. Opiekunowie przygotują arkusz 

ewaluacyjny z pytaniami zamkniętymi lub poproszą uczniów o wypowiedź anonimową 

przez odpowiedzi na zadawane pytania: Czy fajnie się pracowało w zespole? Co dla ciebie 

było łatwe w projekcie? Co nowego nauczyłeś się , poznałeś podczas wykonywania zadań? 

Co można było zrobić ciekawiej? 
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Karta oceny grupy-fotografów 

Skład grupy: 

1. Janicka Emilia 

2. Hilscher Antonia 

3. Lemański Damian 

4. Tutak Jakub 

5. Machoń Oliwer 

 

 

 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Wykonanie zdjęć  Uchwycenie postaci 

 Odpowiednie 
naświetlenie 

 Liczba zdjęć 

 Systematyczność  

 Ujęcie wszystkich 
pomieszczeń 

 

 

Wybór najciekawszych zdjęć  Podejmowanie decyzji 

 Współpraca  

 Od[owiedzialność 

 

pomysłowość  Ciekawe miejsce 

 Ciekawe tło 

 Mimika  

 Ciekawe wydarzenie 
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Karta oceny grupy-filmowcy 

Skład grupy:  

1. Bartoszewska Aleksandra 

2. Hajost Magdalena 

3. Janicka Emilia 

4. Mastalerz Edyta 

5. Muzyka Sebastian 

6. Pawłowska Liliana 

 

  

 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Poznanie obsługi kamery  Właściwe uruchamianie 

 Prawidłowe nagrywanie 

 Korzystanie z sprzętu 
zgodnie z 
przeznaczeniem 

 Odpowiedzialność za 
sprzęt 

 

Wykonanie nagrania  Uchwycenie postaci 

 Odpowiednie 
naświetlenie 

 Liczba klatek filmowych 

 Systematyczność  
 

 

Obróbka zebranych materiałów  Wybór szablonu filmu 

 Obsługa programu do 
obróbki filmów 

 Podejmowanie decyzji 

 Współpraca  

 

Prezentacja filmu  Jakość nagrania 

 Dobór ścieżki 
dźwiękowej 

 Prezentacja 

 Jakość przekazu 
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Karta oceny grupy- prezenterzy 

Skład grupy:  

7. Bartoszewska Aleksandra 

8. Hajost Magdalena 

9. Janicka Emilia 

10. Mastalerz Edyta 

11. Muzyka Sebastian 

12. Pawłowska Liliana 

 

  

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Wybór materiałów  współpraca 

 podejmowanie decyzji 

 systematyczność 

 porządkowanie 
materiałów 

 

 

Przygotowanie prezentacji  wybór szablonu 

 obróbka zdjęć 

 ścieżka dźwiękowa 

 terminowość prac 

 

Prezentacja   umiejętność przekazu 

 przygotowanie sprzętu 

 sprawna obsługa 
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Karta oceny grupy- przyrodnicy 

Skład grupy: 

        
1. Bylica Amelia kl I                                        

2. Hilscher Antonia kl. I 

3. Jakubiak Anna    kl.I 

4. Jarosz Michał  kl.I                               

5. Klaudia Kłosowska kl.I                            

6. Lemański Damian kl.I                                                           

7.  Lemańska Natalia   kl.I                                                                

8.  Machoń Oliwer      kl.I                                                                   

9. Padlikowski Fabian   kl.I                                                             

10. Julia Prudziłko      kl.I                                                                 

 

11. Paulina Smaga    kl.I                                                                

12. Skóra Mateusz   kl.I                                                                  

13. Srębacz Wiktoria    kl.I                                                              

14. Karolina Stosiek    kl.I                                                                 

15. Anna Toschke       kl.I                                                               

16. Tutak Jakub      kl.I                                                                     

17. Martyna Tutak       kl.I                                                                   

18. Bartosz Wandas   kl.I                                                                   

19. Julia Zubkowska    kl.I 

 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Gromadzenie cebulek, ziemi, 
doniczek 

 terminowość 

 odpowiedzialność 
 

 

Założenie kącika przyrody   opieka 

 Obserwacja 

 Dbałość  

 

Zagospodarowanie skalniaka  Podejmowanie decyzji 

 Współpraca 
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Karta oceny grupy-geodeci 

Skład grupy:  

1. Hajost Magdalena 

2. Mastalerz Edyta 

3. Muzyka Sebastian 

4. Wandas Bartosz 

5. Padlikowski Fabian 

6. Skóra Mateusz 

7. Jarosz Michał 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Wybór narzędzi pomiaru  Znajomość obsługi 

laserowego detektora, 
przymiaru mierniczego, 
drogomierza  

 Dokładność pomiaru 

 systematyczność 

 współpraca 
 

 

Dokumentacja   zapisywanie pomiarów 
na przygotowanych 
planach 

 Staranność 

 pomysłowość 

 

Wyznaczenie skali niezbędnej do 
wykonania makiety 

 Prawidłowość obliczeń 

 Wykorzystanie wiedzy w 
praktyce 

 Sporządzenie dokładnego 
planu  

 Podejmowanie decyzji 

 Współpraca 
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Karta oceny grupy - dziennikarze 

Skład grupy:  

1. Pawłowska Liliana 

2. Muzyka Mateusz 

3. Janicka Emilia 

4. Hilscher Antonia 

5. Tutak Martyna 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Zaproszenie  Znajomość zasad savoire- 

vivre 

 Kultura osobista 

 terminowość 
 

 

Przeprowadzenie wywiadu   liczba pytań 

 Istota pytań 

 Wybór tematu 

 

Nagranie wywiadu  Przygotowanie sprzętu 

 Obsługa 

 Umiejętność zapisywania 
ścieżki dźwiękowej 
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Karta oceny grupy - architekci 

Skład grupy:  

1. Pawłowska Liliana 

2. Bartoszewska Aleksandra 

3. Janicka Emilia 

4. Stosiek Karolina 

5. Tutak Martyna 

6. Jakubiak Anna 

7. Lemańska Natalia 

8. Bylica Amelia 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Przygotowanie materiałów  Dobór materiałów i 

narzędzi 

 Organizacja materiałów 

 Podział obowiązków 

 odpowiedzialność 

 terminowość 
 

 

Wykonanie makiety   staranność 

 pomysłowość 

 systematyczność 

 kreatywność 

 aktywność 

 

Prezentacja  swoboda wypowiedzi 

 forma przekazu 

 znajomość szczegółów 
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Karta oceny grupy -projektanci 

Skład grupy:  

1. Pawłowska Liliana 

6. Hajost Magdalena 

7. Janicka Emilia 

8. Bartoszewska Aleksandra 

9. Kłosowska Klaudia 

10. Zubkowska Julia 

11. Prudziłko Julia 

12. Lemańska Natalia 

13. Tutak Martyna 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Wybór stroju  planowanie 

 pomysłowość 

 terminowość 
 

 

Przygotowanie do pokazu   liczba strojów 

 Prezentacja stroju 

 Wybór stroju 

 

Pokaz mody  Prezentacja na pokazie 

 Dobór dodatków 

 swoboda ruchu 

 oryginalność 
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Karta oceny grupy - ekperymentatorzy 

Skład grupy:  

1. Padlikowski Fabian 

2. Lemański Damian 

3. Tutak Jakub 

4. Bartoszewska Aleksandra 

5. Skóra Mateusz 

6. Muzyka Mateusz 

7. Srębacz Wiktoria 

 

Zrealizowane zadania Ocenie podlegają Ocena (1-6) 
Wybór pomocy  planowanie 

 trafność  

 systematyczność 

 znajomość 
 

 

Przygotowanie wystawy   współpraca 

 Odpowiedzialność 

 terminowość 

 

Prezentacja  Przekaz  

 Efektywność pokazu 

 Znajomość tematu 

 porządkowanie 

 

  

         

 

 


