
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności Międzyszkolnej Sieci 
Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego  

we współpracy z WODN Łódź w ramach  
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury  

oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnej  
 

„Aktywna tablica”  
 
 

 



Spis informacji zawartych  
w sprawozdaniu 

 Adresaci, czas i miejsce realizacji programu 
 Cele 
 Metody i formy pracy 
 Zakres zrealizowanych treści 
 Realizacja - opis poszczególnych zadań 
 Ewaluacja 
 Podsumowanie i wnioski 

 



 

 

Czas realizacji:  

od 27.02.2018r. do 15.06.2018r.     

Adresaci: 

Wybrani uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Piątku, Szkoły Podstawowej w Błoniu, Szkoły 

Podstawowej w Sługach, Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej, 
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli 
Królewskiej, Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  
w Łęczycy,  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnicach Warckich 

Miejsce realizacji: w/w placówki 

Autorzy: Krystyna Grabowska, Agnieszka Psiurska – Wujcik, 

Arleta Osiecka, Barbara Wasiak, Elżbieta Lewandowska, Adrianna 

Miksa, Iwona Krawczak, Monika Kuropatwa, Katarzyna Grabarczyk, 

Danuta Ławniczak 

 



CELE PROGRAMU: 
- zastosowanie nowoczesnych metod nauki z wykorzystaniem technologii 
informacyjno – komunikacyjnej; 
- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania TIK w procesie edukacyjnym; 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
- kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym 
umiejętności pracy zespołowej;  
- rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; 
- wspieranie innowacyjnych metod pracy;  
- wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych 
konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania 
z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach nauczania, 
- rozwijanie umiejętności tworzenia multimedialnych pomocy 
dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjno -
komunikacyjnej, 
- integrowanie zespołów uczniowskich ze szkól i placówek skupionych  
w Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego, 
- współpraca nauczycieli ze szkól i placówek skupionych w Międzyszkolnej 
Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego. 



 

METODY I FORMY REALIZACJI 
 
Podstawowymi formami organizacyjnymi w realizacji programu była 
działalność zespołowa i indywidualna. 
   W przedsięwzięciu stosowaliśmy różnorodne metody i formy 
pracy: 
- nowoczesne programy komputerowe, 
 - prace projektowe, 
 - pokazy multimedialne, 
 - lekcje otwarte, 
 - szkolenia,  
- kursy na platformie moodle; 
- konkursy. 
Uczniowie będą zdobywać umiejętności w oparciu o aktywizujące 
metody nauczania z wykorzystaniem TIK. 
 



27.02.2018r. - spotkanie studyjne Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli 

Powiatu Łęczyckiego we współpracy z WODN Łódź:  
 

-zawiązanie 
Międzyszkolnej Sieci 
Nauczycieli Powiatu 

Łęczyckiego,  
-ustalenie harmonogramu 

działań, szkolenie 
„Nauczyciel w Sieci”,    

-przedstawienie tematyki 
związanej z narzędziami 

interaktywnymi  
do wykorzystania w pracy 

nauczyciela,  
-wstępna diagnoza potrzeb 
związanych z korzystaniem 

z TIK 
 



 

16.03.2018r. odbyła się lekcja otwarta z matematyki dla  grupy 

uczniów klas czwartych  w Szkole Podstawowej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku 

Uczniowie otrzymali do rozwiązania zadania wykonane na platformie 

Learning Apps. Celem ćwiczeń było doskonalenie dodawania i odejmowania 

liczb naturalnych w zakresie 100, mnożenie liczb naturalnych 

jednocyfrowych, dzielenie z resztą liczb naturalnych, obliczanie obwodu 

wielokąta o danych długościach boków oraz znajomość cyfr rzymskich. 

Zajęcia poprowadziła Pani Agnieszka Psiurska – Wujcik. 



 
22.03.2018r -szkolenie „Aktywna tablica w pracy nauczyciela” 

w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy 



 

 

 

 

 

06.04.2018r. - zajęcia warsztatowe dla nauczycieli 

Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego  

w WODN Łódź 

„Gromadzenie i udostępnianie materiałów z wykorzystaniem 

aplikacji w chmurze.” 

„Narzędzia TIK na lekcjach matematyki.” 



20.04.2018r. – XV Forum Samorządów Uczniowskich 
w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej 

Hasłem forum w tym roku 
była „Droga Polski do 

niepodległości”. W czasie 
spotkania uczniowie 

obejrzeli  prezentację 
multimedialną przybliżającą 

najistotniejsze daty  
z historii 123 - letniej 

niewoli Polski. Następnie 
wzięli udział w czterech 

warsztatach tematycznych, 
w trakcie których uczyli się 

w jaki sposób wyrażać 
współcześnie patriotyzm.  

 



23.04.2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku, odbył się Powiatowy Test Przyrodniczo - 
Ekologiczny dla uczniów klas I-II-III. Konkurs zorganizowała  

i przeprowadziła pani Arleta Osiecka. 



 
27.04.2018 odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego  
dla  grupy uczniów klas czwartych w Szkole Podstawowej  

w Leźnicy Małej przeprowadzona  
przez Panią Aleksandrę Matczak. 

  
Temat lekcji: What are you wearing today? Celem zajęć było 

nazywanie ubrań  w języku angielskim, poprawne tworzenie zdań  
w czasie Present Continuous. Uczniowie musieli powiedzieć i zapisać 

jak ubrani są koledzy i przyporządkować nazwy ubrań do podanej 
pory roku. 



 

  

 W ramach współpracy Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli 
Powiatu Łęczyckiego z WODN Łódź na platformie moodle 

odbył się kurs e-learning w zakresie wykorzystania technologii 
informacyjno – komunikacyjnej „Interaktywne  

i multimedialne ćwiczenia w Learning Apps”. 



 
 

09.05.2018r.  w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  
w Łęczycy odbyła się lekcja otwarta ”Jak powstaje książka?” 

przeprowadzona przez panią Ewelinę Kujawę – nauczyciela 
bibliotekarza.  

Na zajęciach uczniowie, dzięki przygotowanej prezentacji 
dowiedzieli się, jaką drogę przebywa książka od autora  
do czytelnika. Dzieci poznały miejsca i zawody związane  

z powstawaniem książki.  
Na koniec z wykorzystaniem interaktywnej tablicy i programów 

multimedialnych rozwiązywali przygotowane zadania, sprawdzające 
wiedzę nabytą podczas zajęć. 



 
 
 
 
 

22.05.2018 odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego  
z matematyką dla grupy uczniów klas piątych   

w Szkole Podstawowej w Błoniu. Zajęcia poprowadziła  
Pani Adrianna Miksa i Pani Wioletta Łuczak 

Uczniowie na zajęciach doskonalili znajomość kolorów i liczebników 
angielskich, obliczania obwodów i pól figur. Podczas lekcji korzystali  

z platform edukacyjnych:  

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ i www.matzoo.pl  

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
http://www.matzoo.pl/


 
 

22.05.2018r. wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC1  
w Łodzi oraz obejrzenie wystawy Leonardo da Vinci – Energia 
Umysłu, którego celem była interaktywna podróż ścieżkami 

najwybitniejszego artysty Europy. 



 
24.05.2018r. w Zespole Placówek Edukacyjno  

-Wychowawczych w Łęczycy odbyła się lekcja otwarta dla 
uczniów klasy IV zespołu edukacyjno-terapeutycznego   

pt. "Dzieci nie jedzą śmieci".  Zajęcia rozwijające kreatywność 
poprowadziła Pani Renata Śliwka 



25.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbył się konkurs 
recytatorski z języka angielskiego 



 
28.05.2018 r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świnicach 

Warckich odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem 
„Wielkie postacie Ziemi Świnickiej”  

Uczestnicy obejrzeli prezentację 
multimedialną o szkole i jej patronce 

Marii Konopnickiej oraz o św. Faustynie. 
Następnie krótko zaprezentowali swoje 

placówki i  wyruszyli na wycieczkę do 
Głogowca. Kolejnym zadaniem, które 
czekało dzieci, było wykonanie pracy 
plastycznej w plenerze o tematyce 
związanej z Świnicami Warckimi 

 i jej wielkimi postaciami. Na zakończenie 
odbyła się lekcja otwarta z matematyki. 

Uczniowie klasy II b gimnazjum 
umiejętnie kierowani przez p. Andrzeja 

Kęskę zdobywali wiedzę na temat 
przekrojów figur przestrzennych. 
Wykorzystali możliwości aplikacji 
GeoGebra, aby rysować modele 
ostrosłupów i graniastosłupów  

oraz ich przekrojów.  



30.05.2018r. odbył się konkurs matematyczno-historyczny 
„Rok niepodległej” dla uczniów klas szóstych  

w Samorządowej Szkole Podstawowej 
 im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej 



 
 

30.05.2018r. odbyły się warsztaty z religii  
w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej. 

 
 

 
Temat zajęć: Święta 

Faustyna Kowalska. W ramach lekcji 
została pokazana prezentacja 

multimedialna, przedstawiająca 
najważniejsze wydarzenia z życia 

św. Faustyny Kowalskiej. Uczniowie 
brali udział w dyskusji na temat: 

"Czy św. Faustyna może być wzorem 
do naśladowania oraz czy ja mogę 
podjąć i w jaki sposób, osobistą 

drogę do świętości?"  
W podsumowaniu zajęć uczniowie 
rozwiązywali test jednokrotnego 

wyboru w aplikacji LearnningApps. 



 
05.06.2018r. w Szkole Podstawowej w Sługach odbyła się 

lekcja wychowania fizycznego dla grupy uczniów klas 
czwartych.  

 
 Celem zajęć było wykonanie 

choreografii do rytmicznej 
muzyki, w której zawarte były 
ćwiczenia ramion, nóg i tułowia  

w pozycji stojącej. Podczas 
lekcji uczniowie korzystali z 
konsoli Xbox z kontrolerem 

Kinect i gry „Just dance 2018”, 
której celem są rozgrywki 

taneczne, ćwiczenia muzyczno – 
ruchowe o różnych stopniu 

trudności, rywalizacja i 
możliwość osiągnięcia sukcesu  
w postaci zdobytych punktów, 

 po to by stać się gwiazdą 
rozgrywek. 



 
05.06.2018r. w Szkole Podstawowej w Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Piątku odbyło się szkolenie dla Międzyszkolnej 
Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego we współpracy  

z WODN Łódź oraz podsumowanie projektu  
„Aktywna Tablica”. 



Ewaluacja 
 

 udział uczniów w konkursach międzyszkolnych; 
 ocena przeprowadzonych zajęć przez uczniów i nauczycieli; 
 promocja działań na stronach internetowych szkól  

i placówek, portalach społecznościowych, kronikach 
szkolnych; 

 poprzez udział w lekcjach, konkursach uczniowie rozwijali 
zdolności oraz doskonalili swoje umiejętności w zakresie 
stosowania TIK. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach mogli 
poszerzyć zakres wiedzy oraz rozwijać twórcze myślenie, 
rozbudzać ciekawość poznawczą. Uczestnicy w pełni 
wykorzystali własne możliwości, byli kreatywni, 
podejmowali nowe działania. Z dużym zaangażowaniem 
brali udział w zajęciach; 

 doskonalenie i samodoskonalenie warsztatu pracy 
nauczycieli m.in. w zakresie TIK. 
 



Podsumowanie i wnioski 
 Nauczyciele częściej i w większym stopniu wykorzystują TIK 

oraz zasoby dostępne w Internecie – wzbogacenie warsztatu 
pracy nauczycieli; 

 Uczniowie częściej i efektywniej korzystają z zasobów 
internetowych podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych; 

 Podniesienie efektów kształcenia z wykorzystaniem TIK; 
 Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych 

konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów 
nauczania z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach 
nauczania; 

 Wykorzystanie wiedzy i umiejętności pozyskanej w wyniku 
wspomagania przez WODN Łódź w codziennej pracy nauczycieli; 

 Integracja zespołów uczniowskich ze szkól i placówek skupionych 
w Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego; 

 Współpraca nauczycieli ze szkól i placówek skupionych  
w Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego; 

 Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie TIK  
z zaangażowanymi szkołami i placówkami. 
 




