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Raport placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach 

na zakończenie Projektu „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z 

terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”. 

 

1) Uczestnicy mobilności: 

Ogólna ilość nauczycieli z placówki, którzy odbyli kursy metodyczne: 3, kursy językowe: 12 

 

1) Kamil Bałys – nauczyciel języka angielskiego 

2) Seweryn Wojas – nauczyciel języka angielskiego 

3) Alina Dyrcz-Kowalska - nauczyciel języka polskiego 

4) Renata Kowalczyk - nauczyciel języka polskiego 

5) Justyna Klink-Mroczek - nauczyciel języka polskiego 

6) Wiesława Wójcik - nauczyciel języka polskiego 

7) Jolanta Bargiel - nauczyciel chemii 

8) Beata Studnicka - nauczyciel biologii 

9) Anna Janik-Lempart – nauczyciel plastyki 

10) Maria Filek – nauczyciel informatyki 

11) Anna Koźbiał – nauczyciel wychowania fizycznego 

12) Maciej Najbor – pedagog 

13) Marta Wyka – nauczyciel wspomagający 

14) Magdalena Bobik - nauczyciel wspomagający 

15) Dominika Konopka - nauczyciel wspomagający 

 

Po odbytych kursach nauczyciele w SP nr 5

. 

Wykorzystywali mapy jako podstawowe źródło informacji oraz pomocy służącej                        
w kształtowaniu umiejętności myślenia geograficznego. 

Wykorzystywali technologie informacyjno-komunikacyjne do pozyskiwania, 
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gromadzenia, analizy i prezentacji informacji w procesie dydaktycznym i 
wychowawczym – 31 konspektów lekcji. 

Nawiązali i utrzymywali kontakty ze szkołami zagranicznymi 

Podnieśli poziom i skuteczność nauczania języków obcych oraz udoskonalili 
kompetencje metodyczne 

Nauczyciele zwiększyli ofertę edukacyjną poprzez przygotowanie propozycji lekcji i 

zajęć pozalekcyjnych. Stosowa

konfrontowania informacji pozyskanych z różnych źródeł wiedzy z samodzielnie 

zgromadzonymi danymi. Podnosili świadomość bycia Europejczykiem wśród uczniów 

poprzez przygotowywanie i Nauczyciele dzielili się wiedzą i umiejętnościami podczas 

festynu szkolnego, wykorzystali wiedzę zdobytą na przygotowawczym kursie 

językowym (stoiska dla dzieci i dorosłych z grami i prasą w języku angielskim jak 

również podczas 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 poprzez przygotowanie części 

prezentacji multimedialnej na temat swoich działań związanych z mobilnością i 

okolicznościowej gazetki. 

Nauczyciele promowali Projekt wśród zaproszonych władz samorządowych, 

dyrektorów szkół, przedszkoli i instytucji oświatowych, rodziców, uczniów jak również 

na stronie internetowej placówki, wewnątrz budynku, na blogu, stronie Facebook. 

Podczas zebrań z rodzicami.  

Pedagog szkolny udzielał wielokrotnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpo-

znawał i zaspokajał indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Rozwijał 

uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży. Wspierał rodziców i nauczycieli. 

 Ilość inicjatyw na rzecz wykorzystania zdobytego doświadczenia i realizacji Europejskiego 

Planu Rozwoju Szkoły - 8: 

- Europejski Rajd Rowerowy -2 

- poczta z okazji Valentine’s Day, 

- kąciki europejskie na festynie - 2 

- 2 wycieczki zagraniczne uczniów do Włochi Grecji 

- 2 wycieczki zagraniczne nauczycieli do Drezna i Lwowa 
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 Ilość działań o charakterze międzynarodowym - 5: 

- korespondencja z nauczycielami z zagranicy (poznanymi na kursach) – 4, 

- współpraca z placówką partnerską Carpineto Romano – 1 

 

 Ilość wydarzeń lokalnych, w których placówka brała udział: 10 

Europejska Parada Przedszkolaków 2017 

Eurowadowizja 2017 - Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

Eurowadowizja 2018 - Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 2017, 2018 

Festyny 2017, 2018 

Kolędowanie w językach obcych na Rynku w Wadowicach 

Konkurs Wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych 

Spotkanie metodyczne nauczycieli placówek w ramach upowszechniania efektów Projektu - 

prezentacje  nauczycieli 

 

 

 


