PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU 2.0 W PROGRAMIE „SZKOŁA Z KLASĄ”

Jesteśmy już na półmetku w programie „Szkoła z klasą”,
którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Ewa Ziaja, Dyrektor
Szkół

Zespołu

im.

A.

Mickiewicza
w Januszkowicach.

Jako

Zespół 2.0 dołożyliśmy wielu
starań, aby na bieżąco, w
sposób

profesjonalny

wywiązywać się z założonych
przez nas starań, zgodnie z
wymogami realizowanego programu.
Oprócz wielu zadań, najważniejszym punktem naszych działań, było wypracowanie,
wspólnie z przedstawicielami społeczności uczniowskiej KODEKSU 2.0. Przed spotkaniem
Rady Pedagogicznej, nauczyciele biorący udział w programie, opracowali końcową wersję
Kodeksu 2.0, którą koordynator przedstawił
gronu pedagogicznemu. Następnie uczestnicy
RP wyrażali swoje opinie i w sposób jawny
poddawano glosowaniu każdy punkt Kodeksu
2.0. Ostatecznie został on zaopiniowany przez
wszystkich nauczycieli oraz zatwierdzony przez Panią
Dyrektor na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w dniu
20.01.2014 r.
Po przyjęciu przez Radę Pedagogiczną ostatecznej
wersji Kodeksu 2.0 oraz zatwierdzeniu go przez Panią
Dyrektor ZS w Januszkowicach, przystąpiliśmy do działań
promocyjnych,
Kodeksu

celem

wśród

rozpropagowania

społeczności

treści

szkolnej.

naszego

Został

on

zamieszczony na stronie internetowej naszej szkoły w
aktualnościach oraz w zakładce dla rodziców. Umieściliśmy
go także na szkolnej tablicy informacyjnej oraz opublikujemy go w szkolnej gazetce
„LIDER”. Kodeks zostanie również odczytany na kolejnym ogólnym spotkaniu z rodzicami,
celem

przedstawienia

jego

treści.

wychowawczych w każdej klasie.

Zostanie

on również

odczytany

na

lekcjach

W II semestrze zostało także szczegółowo opisane
planowanie

zadania

Pani

Dyrektor

na

platformie,

koordynator monitorował oraz zdawał sprawozdania z
każdego

wykonanego

przedsięwzięcia,

nauczyciele

zrealizowali i opisali zadania TIK, a nasi uczniowie
prężnie wywiązują się ze swoich obserwacji, dotyczących
działań programu na blogu uczniowskim.
Nasze wspólne dążenia w realizacji programu, są w
opinii moderatorów przykładem dla innych, a także
otrzymały one przez nich najwyższe uznanie na platformie
„Szkoła z Klasą”, z czego jesteśmy bardzo dumni. Taka
ocena przeprowadzonych działań daję nam siłę i
motywację do pracy w II semestrze roku szkolnego
2013/2014.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, Nauczycielom oraz
Uczniom, za tak owocną współpracę i zachęcam do
dalszych działań.
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