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Opis i analiza realizacji wymagań  
o których mowa w & 8 ust. 2 pkt 3 

 
 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, 
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli 

stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć 

 
W trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego podjęłam się 

następujących działań: 

 

Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli. 

         Dla nauczycieli nauczania zintegrowanego przygotowałam  i 

przeprowadziłam zajęcia   na temat edukacji czytelniczej i medialnej  

Katalogi w bibliotece w klasie  III (2007 ); Wynalazki w życiu codziennym kl III 

( 2007) -lekcja otwarta z wykorzystaniem płyty do podręcznika” Już w szkole” 

wykorzystując metody aktywne burzę mózgów, pracę w grupie, słoneczko.  

Cele jakie realizowałam podczas tych zajęć były: 

 Wdrażanie do wykorzystania środków multimedialnych przy 

wykonaniu różnorodnych zadań. 

 Umiejętność posługiwania się katalogiem  w celu znalezienia 

potrzebnych informacji o książce 

 Umiejętność posługiwania się pakietem multimedialnym w celu 

uzupełniania i utrwalania swojej wiedzy 
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Przyjęcie I klasy do biblioteki szkolnej (2006),(2007) obie formy zajęć były 

propozycją przekazywania wiedzy dzieciom młodszym o podstawowych 

funkcjach biblioteki w ramach edukacji czytelniczej i medialnej. Na zajęciach 

tych wykorzystywałam również metody aktywne scenka, praca w grupie, puzzle 

Na zajęcia otwarte z edukacji czytelniczej i medialnej zapraszam wszystkich 

nauczycieli gdyż w naszej placówce obecnie nie ma nauczycieli ubiegających 

się o awans zawodowy. Na zajęcia Przyjęcia I klasy do biblioteki w roku 2007 

zaprosiłam też rodziców. 

• Celem tych działań było podniesienie kultury czytelniczej dzieci i 

rodziców,  

• pokazanie ciekawych form pracy z książką,  

• zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy dzieci. 

Podczas prowadzonych zajęć starałam się podzielić wiedzą i 

doświadczeniem z innymi osobami. 

Prowadzenie lekcji otwartych jest dodatkowym wymagającym zadaniem. 

Wymaga poprawnego, jak najlepszego przygotowania scenariusza lekcji, 

wykorzystania metod aktywizujących. Wspólne omawianie przeprowadzonych 

lekcji, poszukiwanie najlepszych rozwiązań były zawsze korzystne i pouczające. 

 

Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia  nauczycieli. 

Wykorzystanie  nowoczesnych środków informatycznych w pracy 

nauczyciela.( załącznik nr 22) Mając zasób wiedzy i umiejętności obsługiwania 

komputera postanowiłam zrealizować szkolenie w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli kontraktowych  w mojej szkole. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych nauczycieli przychodzących do 

Centrum Informacji multimedialnej i proszących o pomoc w wyszukaniu 

informacji lub opracowaniu dokumentów popracowałam szkolenie 1, 5 godz. 

Które miało na celu przygotowania się do lekcji, podniesienia swoich 
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umiejętności obsługi komputera, wyszukiwania informacji w serwisach 

internetowych. 

 

Przygotowałam i wygłosiłam referaty podczas Rad Pedagogicznych.  

Dzielenie się  swoją wiedzą i doświadczeniem jest jednym z warunków 

dobrej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Mając to na uwadze bardzo chętnie 

dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami, doświadczeniem z innymi 

pracownikami szkoły oraz zainteresowanymi ludźmi  spoza szkoły. 

 Niekiedy są to dyskusje związane z przeprowadzeniem lekcji, rekolekcji, 

nabożeństw. Dyskusje te wnoszą wiele pozytywów, pomysłów do codziennej 

pracy. 

Pragnąc dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wygłosiłam 3 referaty dla 

nauczycieli. 

Wykorzystanie komputera na zajęciach do tworzenia pomocy dydaktycznych- 

dzielenie się wiedzą z przebytego kursu. Próbowałam podzielić się 

wiadomościami jakie programy mogą pomóc w pracy nauczyciela.  

Czy rodzice czytają dzieciom? - wyniki ankiety klas 0-III. Referat przybliżył 

wychowawcom jakie umiejętności czytelnicze posiadają ich dzieci. Referat 

został przekazany do biblioteki szkolnej.(załącznik nr 23) 

Metody projektu. Podzieliłam się wiedzą na ten temat przedstawiając czym jest 

metoda projektu jakie ma cele jakie założenia w jakiej formie jest realizowany 

jakie są kryteria oceny tej formy pracy. Wiedza którą udostępniłam przyczyniła 

się  do lepszego opracowania działań wychowawczych opracowywanych ta 

metodą w naszej szkole. 

Poza tym na radach pedagogicznych dzieliłam się umiejętnościami zdobytymi 

podczas kursów i szkoleń pozaszkolnych. 

Stwierdzam, że dzielenie się swoim doświadczeniem ma wpływ na 

poprawę jakości pracy, oraz ma wpływ na rozwiązanie wielu trudnych 

problemów. Jest to wielka potrzeba obecnych czasów i trudności 
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wychowawczych z jakimi spotykamy się w szkołach. Więcej działań 

praktycznych mniej teorii. 

 

Przygotowywałam do pokoju nauczycielskiego gazetki  na temat  

       Co nowego w prasie dla nauczycieli? Przez okres stażu w latach 2003/2005. 

Opisywałam w nich nowości wydawnicze, tematykę ciekawych artykułów, 

tworzyłam zestawienia bibliograficzne roczników. Gazetki  te w sposób 

czytelny informowały na  bieżąco o tym co nauczyciel może znaleźć w prasie 

nie biorąc czasopisma do ręki. 

Gazetki były dostępne dla każdego nauczyciela w pokoju nauczycielskim. W 

tym celu na bieżąco przeglądałam prasę dla nauczycieli znajdującą się w 

bibliotece szkolnej Głos Nauczycielski, Życie Szkoły, Biblioteka w szkole, 

Forum Humanistów, Ekoświat, Między nami bibliotekarzami.  

Ta forma komunikacji bardzo podobała się nauczycielom.  

Prowadzenie tej formy dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi 

nauczycielami była bardzo ciekawą formą przekazywała nauczycielom nową 

wiedzę, umiejętności ale także poszerzała mój rozwój zawodowy moją wiedzę i 

kompetencje, sprawiała że z nowościami pedagogicznymi wszyscy byliśmy na 

bieżąco.  

 

Stworzyłam w bibliotece Bank Przydatnych materiałów na gazetki.  

          Podczas swojej 15 letniej pracy nauczycielskiej nagromadziłam w swoich 

teczkach sporą ilość zdjęć, ilustracji, haseł literowych na gazetki scenariuszy 

imprez. Nauczyciele często zwracali się do mnie o materiały na gazetki. 

Postanowiłam swoje zasoby udostępnić innym. Stworzyłam w bibliotece 

tematyczne teczki pod nazwą Bank przydatnych materiałów. Zawierają one 

materiały o autorach książek, recenzje książek, hasła literowe na gazetki, 

ilustracje tematyczne o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, Walentynkach, i inne, 

wszystkie gazetki które wykonuję segreguję do kopert, wkładam do teczek i 
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opisuję numerem. Tak samo robię z scenariuszami imprez, lekcji, kartami pracy, 

krzyżówkami. Nauczyciel przychodzący do biblioteki ma możliwość w teczkach 

znaleźć potrzebne mu materiały i z nich skorzystać. Dodatkowo proszę 

nauczycieli i pilnuję by sami dostarczali do biblioteki ciekawe materiały, które 

mogą służyć innym. Wymaga to ode mnie sporego wkładu obserwacji tego co 

robią inni, posługiwania się technikami komunikacji, by podzielili się swoją 

wiedzą i doświadczeniem z innymi, udaje mi się to dokonać i dzięki temu 

powstał bank.  

Moje działania spotkały się z aprobata środowiska  pedagogicznego. 

Przyczyniły się do podnoszenia wiedzy nauczycieli, doskonaliły umiejętności  

komunikacji  interpersonalnej zaznajamiały  z aktywnymi metodami pracy, 

pobudzały aktywność. Jednocześnie pomysły zrodzone podczas szkoleń 

przyczyniły się do wzrostu kreatywności, a przez to do wzbogacenia warsztatu 

pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. 

Moje działania, wzbogacone o wiedzę, z pewnością poprawiły i ułatwiły pracę 

także innym pracownikom naszej szkoły. Przyczyniły się również do zdobycia 

przeze mnie nowych doświadczeń, które będą procentować w mojej codziennej 

pracy. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło i sprawia mi wiele 

satysfakcji. 
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Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w &8 ust.2 pkt 4 lit a 
 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną 

lub postępowaniem w sprawach nieletnich 
 
Opracowałam i wdrożyłam do działań Program Koła Plastycznego.  

Do jego opracowania przystąpiłam po kursie „Techniki plastyczne w edukacji 

wczesnoszkolnej”  Wiedza i umiejętności które tam zdobyłam posłużyły mi  do 

skonstruowania programu Koła Plastycznego By się upewnić że program  jest 

poprawnie skonstruowany pod względem merytorycznym poprosiłam o opinię 

programu  nauczyciela plastyki Gimnazjum. (załącznik nr 24)  

Program został zatwierdzony również przez Radę Pedagogiczną i realizowany 

był podczas zajęć pozalekcyjnych Koła Plastycznego w pierwszym roku stażu 

dla klas I-III a w późniejszych latach  dla klas I- VI. Dzieci które uczęszczały na 

zajęcia plastyczne aktywnie i twórczo spędzały czas wolny, próbowały swoich 

możliwości plastycznych, a poprzez wystawy kiermasze  prac uczyły się 

krytycznego podejścia do swoich możliwości. Przez to działanie wzbogaciłam 

swój warsztat pracy o nowe techniki plastyczne które wykorzystuję też na 

lekcjach religii. Za cel główny programu przyjęłam zdobycie przez uczniów 

wiedzy i umiejętności poprzez własne doświadczenie. W realizacji programu 

dominowały metody aktywizujące pracę uczniów i pobudzające ich do działania 

 Program i zajęcia prowadzone według niego poszerzyły ofertę zajęć 

pozalekcyjnych szkoły oraz przyczyniły się do uatrakcyjnienia procesu 

dydaktycznego nauczanego przeze mnie przedmiotu jakim jest religia. 

Wprowadziłam do działań szkoły program wychowawczy  Klub Przyjaciół 

Książki mający na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, promujący 

wartości literatury, uczący podstawowych wartości moralnych , patriotycznych, 

wychowawczych.( załącznik nr 24)Efektem działalności Klubu jest to, że 

uczniowie spędzają twórczo czas wolny uczą się postaw moralnych 
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patriotycznych, zdobywają nową wiedzę w sposób inny niż lekcja. Działalność 

Klubu poszerza zakres działań wychowawczych szkoły. 

 

Opracowanie Planu działań półzimowiska w szkole. 

 W październiku 2004 roku wraz z pedagogiem szkolnym opracowałyśmy 

program zajęć dla dzieci pozostających w czasie ferii w domach. Program 

obejmował 5 dni działań opiekuńczo wychowawczych w czasie ferii dla dzieci z 

naszej szkoły. Działania te obejmowały takie formy spędzania czasu w szkole 

pod opieką naszej kadry pedagogicznej jak: 

Zajęcia sportowe ( gra w siatkę, mini hokeja, piłkę koszykową, ringo, ping- 

pong) odpowiedzialny nauczyciel w-f i nauczania zintegrowanego. 

Zajęcia komputerowe ( gry komputerowe, zajęcia w  Internecie, zabawy 

programem paint, Word i inne) odpowiedzialny nauczyciel informatyki i 

historii. 

Zajęcia plastyczne ( zajęcia z farbami, masą solną, plasteliną) odpowiedzialni 

nauczyciel religii i nauczania zintegrowanego. 

Wyjazd do kina w Olsztynie odpowiedzialni nauczyciel religii i polonista 

Mini turniej gier stolikowych ( warcaby, młynek i inne gry stolikowe).Na 

zajęcia otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminnego funduszu antyalkoholowego, 

za te środki zakupiliśmy potrzebne materiały do zajęć ( materiały plastyczne, 

gry stolikowe, sprzęt sportowy).Wszystkie zajęcia cieszyły się popularnością 

każdego dnia. Po zajęciach dzieci uczęszczające na zajęcia mogły zjeść ciepły 

posiłek w szkolnej stołówce dofinansowany również z gminnego funduszu 

antyalkoholowego.  

Kolejny program ferii zimowych w szkole przygotowałam również z 

pedagogiem szkolnym  w roku 2006.Zajęcia te obejmowały  

Zajęcia sportowe, wyjazd na basen kryty do Kętrzyna, zajęcia komputerowe, 

wycieczkę pieszą do Nadleśnictwa Dzikowo, zwiedzanie rezerwatu, ognisko, 

zajęcia fotograficzne. Projekt ten został zgłoszony do konkursu Bezpieczna 
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Zima 2007 ogłoszonego przez Warmińsko- Mazurskie Kuratorium Oświaty w 

Olsztynie i został przez nie zaakceptowany. Wykonywanie działań na rzecz 

opieki nad dziećmi podnosi efektywność szkoły w procesie wychowawczym, 

promuje wśród wychowanków zdrowy i bezpieczny styl spędzania czasu 

wolnego, chroni przed nałogami i niebezpieczeństwami dzisiejszej cywilizacji. 

 

Opracowanie programu projektu edukacyjnego. 

W roku 2004 opracowałam projekt Edukacyjny dla klas 0-VI  pod hasłem „Czy 

znasz polskie drzewa?”.( załącznik nr 25) Uczniowie wraz z wychowawcami 

zostali zapoznani z zadaniami jakie mieli wykonać w ramach projektu a były 

nimi: wystawa rzeczy z drzewa, przedstawienie promujące polskie drzewa, 

napisanie wierszy o drzewach, przygotowanie drużyny do konkursu wiedzy. Na 

wykonanie zadań mieli cały miesiąc. Projekt zakończył się ogólnoszkolną 

imprezą składającą się z konkursu wiedzy, konkurencji sportowych, prezentacji 

przygotowanych przedstawień, wierszy, rymowanek. Zadania wykonane w 

ramach projektu zostały przesądne w formie sprawozdania do Stowarzyszenia 

ekologicznego Gaja  jako potwierdzenie udziału w projekcie Święto Drzewa i 

zostało opublikowane biuletynie tej organizacji „Współodczuwanie”. (załącznik 

nr 26 ) 

Przeprowadzenie akcji uświadamiającej zagrożenia ekologiczne. 

W 2004 roku w ramach akcji Dzień ziemi uczniowie kas IVVI zostali na 

zajęciach z przyrody uświadomieni o zagrożeniach wynikających  z złego 

traktowania i eksploatowania zasobów przyrody. Po odbytych zajęciach 

uczniowie wykonali plakaty informacyjne, które później rozwiesili przed szkołą 

jako kampanię uświadamiającą mieszkańców Kamińska. 

Poza tym propagowałam hasła ekologiczne recyklingu poprzez zbiórkę baterii 

dla firmy REBA, oraz przeprowadziłam w szkole w 2005 roku zbiórkę 

makulatury. Pieniądze uzyskane z e zbiórki zasiliły konto Rady Rodziców i 

zostały wykorzystane na nagrody w konkursach szkolnych. 
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Sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa & 8 ust 2 pkt 4 lit c 
 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

 
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy środowiskowej  dla rodziców i 

dzieci: Andrzejki 2006. 

         Impreza ta jest częścią szkolnego harmonogramu imprez integrujących 

dzieci i rodziców poprzez wspólną zabawę. Jako osoba odpowiedzialna z 

przebieg tejże imprezy przygotowałam scenariusz całej uroczystości, przy 

pomocy rodziców wystrój sali, oraz wróżby na kolejne stanowiska. Podczas 

spotkania w Radzie Pedagogicznej zapoznałam z harmonogramem działań 

przydzieliłam zadania poszczególnym nauczycielom i rodzicom. Wieczorem 

podczas wspólnej zabawy koordynowałam sprawny przebieg imprezy. W czasie 

tych zajęć rodzice poznawali bliżej swoje pociechy mogli  razem z nimi spędzić 

czas wolny inaczej niż w domu. Największym efektem tych działań było 

zadowolenie na twarzach dzieci ,że wspólnie z rodzicami spędzają czas wolny. 

Efektem tych działań jest też duże zaangażowanie rodziców  jako 

współgospodarzy naszej szkoły.  

 

Przygotowanie przedstawień na uroczystości szkole 

         W czasie stażu przygotowywałam w szkole Jasełka – przedstawienie dla 

dzieci i rodziców. Angażuję w te przedsięwzięcie dzieci wszystkich klas. 

Wspólnie podczas prób uczymy się ról, przygotowujemy scenografię. Podczas 

tej imprezy odbywa się także konkurs kolęd, kiermasz stroików przygotowanych 

przez dzieci i rodziców, konkurs wiedzy o Bożym Narodzeniu.  

Dziwna przygoda w bibliotece – przedstawienie kukiełkowe dla uczniów klasy I 

promujące czytelnictwo. Przedstawienie w całości, łącznie z kukiełkami 

przygotowali uczniowie klasy VI. Poprzez to działanie kolejny raz potwierdziły 

się moje kompetencje jako reżyser uroczystości i przedstawień. Dla dzieci stało 

się formą spotkania z książko i pogłębiło ich zamiłowanie do książki. 
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Wystawa Dzień Niepodległości w bibliotece szkolnej, na wystawę zgromadziłam 

materiały od mieszkańców Kamińska z czasów Józefa Piłsudskiego. Wystawa 

obejmowała zdjęcia, książki opisujące tamte wydarzenia. Wydarzenie to stało 

się ciekawą lekcją historii dla dzieci. 

 

Przygotowanie projektów edukacyjno wychowawczych 

W roku 2004 przygotowałam i przeprowadziłam wraz z nauczycielem nauczania 

zintegrowanego projekt edukacyjny „Herbatka u Kubusia Puchatka” 

( załącznik nr 27)  

Projekt obejmował zajęcia nauczania zintegrowanego na temat lektury A.A 

Milnea „Kubuś Puchatek” przygotowane przez nauczyciela nauczania 

zintegrowanego, oraz konkurs sprawnościowo wiedzy w bibliotece opracowany 

przeze mnie, a także cykl spotkań  z Kubusiem Puchatkiem, gdzie czytaliśmy 

fragmenty innych książek o Kubusiu Puchatku, rysowaliśmy ulubionych 

przyjaciół Kubusia Puchatka, organizowaliśmy zabawy na podstawie książki 

A.A Milnea. 

Święto Pluszowego Misia- impreza szkolna promująca wartości wychowawcze 

pluszowych misiów w 2004 roku odbyły się tylko wystawa misiów pluszowych, 

natomiast w roku 2006 zorganizowałam już cykl imprez towarzyszących 

obejmujący wystawę, konkurs krzyżówkowy, wystawę prac plastycznych 

Ulubiony miś i gazetkę informacyjną o misiach.  

Udział w komisjach konkursowych W czasie stażu byłam członkiem konkursów 

szkolnych między innymi: Szkolny Konkurs Recytatorski.(załącznik nr 28) 

Uczestnicząc w pracach tych konkursów miałam okazję do dzielenia się swoją 

wiedzą, doświadczeniem wybierając najlepszych przyczyniałam się do promocji 

szkoły w środowisku lokalnym. Dawałam szansę uczniom najzdolniejszym do 

sprawdzania się nie tylko  w etapie szkolnym ale również poza szkolnym. Uczeń 

zdobywał nowe doświadczenie. 



 11

Sprawozdanie z realizacji wymagań ,określonych w &8 ust. 2.pkt.4 lit e 
 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty pomocy społecznej lub postępowania w 
sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami 

samorządowymi lub innymi podmiotami 
 

W okresie odbywania stażu nawiązałam współpracę z wieloma organizacjami i 

instytucjami. Współpraca ta miała na celu uatrakcyjnienie działań 

dydaktycznych, zapoznanie uczniów z charakterem pracy różnych zawodów 

oraz zwiększenia aktywności poznawczej uczniów. Efektem tej współpracy było 

podwyższenie jakości pracy szkoły oraz tworzenie jej pozytywnego wizerunku 

w środowisku lokalnym. Nawiązałam współpracę z następującymi instytucjami: 

 

Współpraca z parafią Świętego Brata Alberta w Kamińsku. Moja współpraca z 

parafią w Kamińsku trwa od początku mojej pracy w Szkole Podstawowej Im 

Herkusa Monte w Kamińsku. Biorę czynny udział w jej życiu.( załącznik nr 29 ) 

Można powiedzieć że kościół który obecnie tu jest powstawał z każdym rokiem 

mojej pracy chociaż parafia istnieje dłużej. Moja współpraca opiera się na 

przygotowywaniu z młodszymi dziećmi oprawy Mszy świętej niedzielnej i 

podczas uroczystości. Przygotowuję czytania, psalm responsoryjny, modlitwę 

wiernych i procesję z darami. Prowadzę wraz z dziećmi nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej, różańca na których dzieci czytają przygotowane komentarze. 

Przygotowuję uroczystości związane z Bożym Ciałem w parafii. Prowadziłam 

próby sypania kwiatków z dziećmi najmłodszymi, przygotowuję oprawę 

procesji przy niesieniu poduszek, różańca oraz śpiewu, różańca wraz z 

mieszkańcami ulicy XXX- lecia  przygotowywałam ołtarz służyłam pomocą 

merytoryczną. 

W roku 2003 prowadziłam w parafii pogadankę religijną dla najmłodszych 

dzieci na temat scen biblijnych. Omawiałam z dziećmi najciekawsze wydarzenia 

wiązane z życiem Jezusa, dzieci kolorowały obrazki na temat ewangelicznej 

prawdy. W ten sposób pogłębiały swoją miłość do Jezusa. Poznawały Go. 
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        Co roku prowadzę poza szkołą spotkania z dziećmi przygotowującymi się 

do Spotkania z Jezusem w I Komunii świętej  i Rocznicy Komunii Świętej w 

roku 2006 na tych spotkaniach są też obecni rodzice omawiam z nimi tematy 

dotyczące inicjacji sakramentów, wprowadzania dzieci w życie sakramentalne 

Kościoła, wykorzystując metody aktywne burze mózgów, socjogram, słoneczko. 

Cykl spotkań obejmował tematy: 

 

1. Pierwsza Komunia św. przeżywana w rodzinie. 

2. Bóg jest Ojcem kochającym każdego człowieka. 

3. Wiara i nawrócenie – rola sakramentu pokuty 

w życiu chrześcijanina. 

4.Jezus Panem całej mojej Rodziny. 

5.Duch św. w życiu chrześcijańskiej Rodziny. 

6.Moja Rodzina we wspólnocie Kościoła – Jezus obecny w 

bliźnich. 

- Odpowiedzialność za decyzję pójścia za Jezusem – waga 

sakramentów inicjacyjnych 

  

 Przygotowuję  scenariusz oprawy Mszy Świętej, przygotowanie wystroju 

kościoła, śpiewu. Efektem tych prac jest przepiękna religijna uroczystość w 

której uczestniczą dzieci, rodzice, i goście. 

Od roku 2005 pomagam księdzu w przygotowaniu pielgrzymek dzieci 

rocznicowych i komunijnych do sanktuariów maryjnych do Gietrzwałdu i 

Świętej Lipki. W czasie tej pielgrzymki przygotowuję oprawę czasu wolnego, 

pikniku rodzinnego, wspólnych zabaw wykorzystując swoje zdolności 

animatora zuchowego. 

 

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kamińsku. 
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W marcu 2006 roku stanęłam przed dylematem przygotowania drużyny do 

konkursu Gminnego Pożarniczego „Chcę być strażakiem” mając zbyt małą 

wiedzę na temat pożarnictwa nawiązałam współpracę z OSP w Kamińsku. 

Komendant jednostki wyraził chęć pomocy przy przygotowaniu naszej drużyny, 

udostępnił mi materiały merytoryczne dotyczące pożarnictwa, w szkole 

mogliśmy ćwiczyć praktyczne umiejętności zwijania i rozwijania węża 

pożarniczego, strzelania wodą z węża do celu ponieważ wóz strażacki z 

wyposażeniem był dla nas dostępny. Dzięki tej owocnej współpracy w 

Konkursie zajęliśmy III miejsce.Co roku podczas organizacji Dnia Dziecka 

otrzymujemy też wsparcie OSP która udostępnia wóz dla naszych dzieci do 

zwiedzania i przejażdżek. 

 

Izba Regionalna w Kamińsku. W naszej szkole znajduje się Izba Regionalna 

ziem dawnych Prusów, eksponujemy w niej rzeczy pochodzące z życia 

codziennego Prusów. W roku 2004 nawiązując współpracę  z opiekunem Izby 

zaproponowałam stworzenie ekspozycji przyrodniczej z naszego regionu. W 

założeniach miała to być ekspozycja składająca się z roślin występujących w 

naszym regionie ale z czasem zmieniłyśmy koncepcję na stworzenie ekspozycji 

fotograficznej naszych terenów. W tym celu przez kilka miesięcy 

fotografowałam najładniejsze miejsca Prusach wykorzystując swój czas wolny. 

W wyniku tego powstała ekspozycja fotograficzna „Krajobrazy Dawnej  

Natangii”. ( załącznik nr 30)  

Poprzez te działania nauczyłam się dostrzegać piękno naszej małej Ojczyzny, 

poszukiwania ciekawych zakątków ubogaciły moje poczucie piękna. Pogłębiłam 

swoją wiedzę na temat wykonywania zdjęć. W Izbie regionalnej powstała 

ciekawa ekspozycja dla zwiedzających naszą izbę. W ramach tej współpracy 

pomagam też przy pracach plastycznych dotyczących wystroju Izby( hasła 

literowe, kolorystyka) służę radą i pomocą opiekunowi.  
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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kamińska ”Nasz Kamińsk”. Kiedy pojawił 

się pomysł zorganizowania Festynu z okazji Dnia Dziecka w szkole jako 

imprezy integrującej cały Kamińsk nawiązałam współpracę ze 

Stowarzyszeniem. Po omówieniu głównej koncepcji jakie są nasze wzajemne 

oczekiwania do tego rodzaju przedsięwzięcia zobowiązałam się do napisania 

scenariusza. Działania w tym dniu obejmowały zawody sportowe mecz piłki 

nożnej, konkurencje sprawnościowe-strzelanie z wiatrówki, rzut lotką, bieg w 

workach, łowienie wędką, kiermasz zabawek, loteria fantowa, przejażdżka 

konno i wozem strażackim Stowarzyszenie zapewniło ze swej strony nagrody i 

sprzęt do strzelania. Ja jako koordynator opiekun przygotowaniem kiermaszu, 

loterii, jazdy konno, zawodów sportowych. Dzięki naszym staraniom impreza 

tego typu stała się imprezą cykliczną co roku, na której jest bardzo dużo dzieci 

wraz z rodzicami.  

 

W latach 2003- 2005 byłam opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędzania w ramach 

tej funkcji współpracowałam z Oddziałem PKO SA O Bartoszyce. Poprzez te 

kontakty otrzymywałam ulotki na temat oszczędzania, informacje o konkursach 

organizowanych przez bank, Jako koordynator zgłosiłam naszą szkołę do 

Konkursu Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO, w ramach tego konkursu 

przygotowałam kronikę działań SKO w Kamińsku. Pozyskiwałam nagrody 

rzeczowe dla najlepszych członków na koniec roku. 

W roku 2003/2004 byłam opiekunem Samorządu Szkolnego. W ramach działań 

organizowałam wraz z członkami imprezy na Dzień Edukacji Narodowej, 

Mikołajki szkolne. Zachęcając uczniów do szerzenia wolontariatu 

organizowałam zbiórkę pieniędzy w akcji Góra Grosza. 

 

Współpraca z podmiotami władzy lokalnej. 

W latach 2003-2005 byłam członkiem Gminnej Komisji do spraw wspierania 

zawodowego nauczycieli. ( załącznik nr 31) 
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W ramach prac tej komisji opiniowałam wnioski nauczycieli ubiegających się o 

dofinansowanie swojego kształcenia. Dzięki tym działaniom nauczyciele naszej 

szkoły mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uzupełnić swoje 

kompetencje pedagogiczne i rozwijać się zawodowo. Ponosząc mniejsze koszty.  

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej- Byłam koordynatorem dzieci podczas 

zbiórki żywności dla rodzin ubogich przed świętami Bożego Narodzenia w 

sklepach na terenie Kamińska, w ten sposób poznawały ideę wolontariatu, 

uczyły się postawy wrażliwości na potrzeby bardziej potrzebujących. 

(załącznik nr 32) 

W latach 2003-2006 byłam Przewodnicząca Zespołu Nadzorującego 

Sprawdzian Kompetencji klas VI  w Kamińsku 

Członkiem komisji nadzorującej Sprawdzian Klas VI w Pieszkowie i 

Kandytach( załącznik nr 33) 

 

Od roku 2003 pełnię funkcję Koordynatora do spraw plastycznego wystroju 

szkoły. W ramach tej funkcji przygotowuję wystrój plastyczny szkoły, 

rozmawiam z nauczycielami służę radą jak przygotować plastycznie gazetki 

ścienne, pomagam w ich tworzeniu, przygotowuję wystrój na korytarzach 

związany tematycznie z  porami roku, które zawieszamy pod sufitem na 

korytarzach, oraz w głównym holu szkoły Pomagam i opracowuję materiały 

potrzebne do wystroju na uroczystości szkolne, apele. Poprzez te działania 

szkoła jest czysta zawsze ma uaktualnione przejrzyste gazetki, i kolorowa, 

stwarzająca atmosferę domu. 

Jako Koordynator do spraw czytelnictwa podejmuję działania by czytanie 

książek w szkole nie spadało ale przynajmniej zachowywało swój 

dotychczasowy poziom. W tym celu monitoruję na bieżąco stan czytelnictwa 

gazetka Spójrz jak czytasz ty i twoja klasa? Przeprowadzam konkursy 

propagujące czytelnictwo: Najlepszy czytelnik miesiąca i roku.  
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Podjęłam współpracę z Hurtownią Tania Książka w Tuliszkowie w   celu 

przeprowadzenia kiermaszu taniej książki. Rodzice odwiedzając kiermasz nie 

tylko zaopatrują się w nowe książki ale stwarza się też okazja do porozmawiania 

o efektach czytelniczych ich dzieci, działaniach biblioteki na rzecz czytelnictwa, 

a nawet sami stają się użytkownikami biblioteki. Dzięki tej współpracy 

otrzymujemy też tańsze książki na nagrody dla uczniów z osiągnięciami  na 

koniec roku. 

 

Współpraca z Hufcem ZHP Bartoszyce   Od roku 2002 w szkole istnieje 

Gromada Zuchowa której jestem opiekunem i drużynowym. Na każdy nowy rok 

szkolny piszę dla gromady plan działań oparty na  sprawnościach które zuchy 

powinny zdobywać. W planach uwzględniam zamierzenia z Planu 

Wychowawczego szkoły z Programu profilaktycznego, Rocznego Planu 

Rozwoju szkoły(załącznik nr 34).Na podstawie tych celów piszę plan gromady 

dopasowując sprawności jakie zuchy mogą zdobyć by zrealizować główne 

zamierzenia. 

 Zanim taki plan powstanie najpierw poprzez kilka zbiórek rozpoznaję potrzeby 

zuchów, ich zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego, ich charaktery. 

Jest o wiele łatwiejsze ponieważ są też moimi uczniami. Rozpoznawanie  

prowadzę poprzez zabawy integracyjne: Najbardziej lubię…..,Gdybym był 

magicznym kamykiem …  analizę SWOT, ankiety. Dzięki tym działaniom  

powstaje plan który jest adekwatny do potrzeb moich zuchów. Zuchy poprzez 

zabawę, zdobywanie sprawności uczą się funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej, zapominają o swoich niedoskonałościach, aktywnie spędzają czas 

wolny, poznają swoją małą ojczyznę uczestnicząc w wycieczkach po okolicy, 

poznając jej historię, uczą się patriotyzmu, uczestniczą w rajdach 

organizowanych przez Hufiec Bartoszyce. Uczestniczę też aktywnie w pracach 

Hufca Bartoszyce, poprzez udział w rajdach hufcowych, uczestnicząc z zuchami 

w akcjach organizowanych przez Hufiec ( WOŚP, Jurka Owsiaka, Światełko 
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Betlejemskie). Zuchy w ramach pracy na rzecz szkoły i środowiska co jest 

jednym z punktów Dobrego zucha organizowały dyskotekę karnawałową dla 

klas I-III ( 2004, 2007) wraz z bufetem, konkursami. W roku 2003 sprzątały 

cmentarz na Półwiosku i opiekują się nim by nie był zapomniany przed 1 

listopada zapalają tam znicze.  

          Współpraca ze wszystkimi instytucjami które opisałam jest dla mnie 

bardzo dużym wyzwaniem. Wymagała ode mnie sporego zaangażowania i 

wysiłku, pomogła mi też otworzyć się na innych, współpracować z innymi, 

zwracać się o pomoc. Do tej pory rzadko korzystałam z pomocy innych, 

zazwyczaj wszystko robiłam własnymi siłami i środkami. Największym 

wyzwaniem było dla mnie nawiązanie współpracy z sponsorami, przekonywanie 

obcych mi ludzi do pomocy, sponsorowania nagród w konkursach. 

(załącznik nr 35) Ale przełamując własną nieśmiałość stałam się nauczycielem 

operatywnym. 

 

Izabela Anna Zajączkowska 

 


