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Collegium Gostomianum zawsze z klasą

Spotkania  wstępne  odbywały  się  przez  dwa  tygodnie  z  Dyrektorem  Szkoły,  nauczycielami  i
uczniami. Spotkanie otwierające odbyło się 29 października 2013 r. i trwało 2 godziny. Głównym
celem programowym zostało unowocześnienie i uatrakcyjnienie szkolnej strony internetowej oraz
wykorzystywanie  technologii  informacyjno-komunikacyjnej  w  procesie  dydaktycznym  przez
nauczycieli i uczniów.

Wybrano  p.  Agnieszkę  Kunys-Łukawską  na  opiekuna  głównego  bloga  uczniowskiego.  Jednak
każdy z nauczycieli może prowadzić swojego, odrębnego bloga nauczycielskiego lub z uczniami
zainteresowanymi obszarem, który realizować będą poszczególni nauczyciele.

Zasoby Szkoły

W  szkole  pracuje  dwóch  informatyków,  ale  wielu  nauczycieli  ukończyło  studia  lub  kursy
informatyczne. Nauczyciele chętnie korzystają z TIK, aby uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne. Również
uczniowie  bardzo  często  wykonują  pomoce  dydaktyczne  i  naukowe  przy  wykorzystaniu  TIK.
Nauczyciele oraz uczniowie znają podstawowe programy komputerowe i wykorzystują je. W szkole
działa  dziennik  elektroniczny,  którego  używają  nauczyciele,  uczniowie  i  rodzice.  W bibliotece
szkolnej  znajduje  się  multimedialne  centrum  informacyjne  (10  stanowisk  komputerowych  z
dostępem do globalnej sieci).

Collegium Gostomianum jest bardzo dobrze wyposażoną szkołą:

1. 99  komputerów  (w  tym  9  laptopów  i  36  stanowisk  komputerowych  w  dwóch
pracowniach komputerowych),

2. 16 rzutników multimedialnych,
3. 19 telewizorów powyżej 32” w większości podłączonych do komputerów,
4. 2 tablice interaktywne,
5. 1 kamera,
6. 1 tablet,
7. 3 aparaty fotograficzne,
8. 4 urządzenia wielofunkcyjne oraz 22 drukarki,
9. Ogólnodostępny, samoobsługowy punkt ksero (na monety).

Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do stałego łącza internetowego. 

Niewykorzystane  są  w  pełni  tablice  interaktywne,  dlatego  należy  przeprowadzić  szkolenia  dla
nauczycieli  z  ich  obsługi  lub  zachęcić  ich  do  korzystania  z  nich.  Wi-Fi  nie  obejmuje  swoim
zasięgiem  całej  szkoły.  Należy  w  większym  stopniu  zaangażować  nauczycieli,  uczniów  oraz
rodziców w działania  szkolne.  Nauczyciele,  uczniowie  i  rodzice  powinni  w szerszym zakresie
korzystać  z  różnych  funkcji  dziennika  elektronicznego.  Należy  stworzyć  elektroniczną  bazę
materiałów  dydaktycznych,  naukowych  oraz  zarejestrowanych  wydarzeń  szkolnych.  W  każde
zadanie zaangażowani zostaną uczniowie.
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Plan działań

Lp. Temat działania Opis działania Odpowiedzialny Termin
1. Promocja programu Informowanie przez radiowęzeł,

plakaty, gazetki ścienne, 
Koordynator Na bieżąco

2. Debaty klasowe Zgodnie z wytycznymi projektu Nauczyciele XI 2013
3. Debata szkolna Zgodnie z wytycznymi projektu Koordynator Do 18 XII 2013
4. Założenie Blogów Uczniowie pod opieką 

nauczycieli zakładają blogi 
tematyczne, w których będą 
opisywać własne doświadczenia
związane z wprowadzaniem 
poszczególnych działań

Agnieszka Kunys-
Łukawska
Nauczyciele

Do końca I 
semestru

5. Tablice interaktywne
 w dydaktyce

Szkolenie dla nauczycieli: 
praca z tablicą interaktywną

Dyrektor Do końca I 
semestru

6. Lekcje interaktywne Przeprowadzenie lekcji 
z wykorzystaniem tablic 
interaktywnych

Nauczyciele Do końca roku 
szkolnego

7. Unowocześnienie szkolnej
strony www

Modyfikacja szkolnej strony Robert Bednarz Do końca I 
semestru

8. Baza materiałów Tworzenie, współtworzenie 
dokumentów, materiałów 
dydaktycznych

Nauczyciele
Uczniowie

Do końca I 
semestru
Bieżąca 
aktualizacja

9. Bezpieczeństwo 
w Internecie

Zajęcia z profilaktyki 
uzależnień od Internetu 
przeprowadzone w klasach 
przez Pedagoga szkolnego. Test 
komputerowy. Wyniki testu 
zostaną udostępnione rodzicom

Robert Bednarz
Pedagog Szkolny

Cały rok

10. Szkolny Dzień 
Bezpieczeństwa

Omówione zostaną przez 
fachowców zagadnienia 
dotyczące m.in. bezpieczeństwa 
w sieci, ochrony danych 
osobowych. Na stronie 
internetowej udostępniony 
będzie film nagrany podczas 
SzDB. Opis na blogu 
uczniowskim wraz z 
komentarzami.

Koordynator
Pedagog szkolny

29 XI 2013

11. Rejestracja uroczystości 
szkolnych

Wszystkie uroczystości szkolne 
będą rejestrowane kamerą, 
opisywane na blogach i w 
gazetce szkolnej „Spójnia”

Koordynator
Danuta Paszkowska
Marek Kwitek

Na bieżąco

12. „Chonen i Loah na 
pograniczu światów”

Wyszukanie i pobranie ze strony
internetowej dramatu pt. 
„Dybuk” i jego adaptacja. 
Wystawienie przez szkolny teatr
„Cegielnia” i zarejestrowanie 
sztuki teatralnej. Jako dekoracje 
posłużą obrazy wykonane w 
technice multimedialnej (np. 
projekcje wnętrza synagogi)

Danuta Paszkowska
Aleksander 
Paszkowski
Joanna 
Pieronkiewicz-
Szpernal

15 I 2014

13. Wybitni Sandomierzanie Stworzenie i udostępnienie bazy
prezentacji multimedialnych 
dotyczących wybitnych Postaci 
związanych z 
Sandomierszczyzną

Marek Kwitek
Uczniowie

Do końca roku 
szkolnego

14. Jakubowy Szlak Uczniowie z koła historyczno-
regionalnego włączą się w 

Marek Kwitek
Uczniowie

Do końca roku 
szkolnego
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Lp. Temat działania Opis działania Odpowiedzialny Termin
inicjatywę odtworzenia Szlaku 
Jakubowego, którego fragment 
prowadził z Sandomierza do 
Klimontowa

15. Miejsca Pamięci Uczniowie odnajdą, opiszą, 
sfotografują, sfilmują Miejsca 
Pamięci Narodowej, np. 
związane z Powstaniem 
Styczniowym. Materiały 
umieszczone zostaną w bazie

Marek Kwitek
Uczniowie

II 2014

16. Edukacja prozdrowotna Uczniowie przygotowują 
gazetki ścienne w różnych 
językach dotyczące zasad 
zdrowego odżywiania się. 
Nagrane zostanie słuchowisko i 
umieszczone w bazie 
materiałów. Link rozesłany 
będzie poprzez dziennik 
elektroniczny do wszystkich 
nauczycieli, uczniów i 
rodziców. Uczniowie zakładają 
blog o wdrażaniu przez siebie 
zasad zdrowego żywienia

Barbara Złocka-
Węgrzynowska
Koordynator
Wychowawcy
Uczniowie

XI 3013

17. Turnieje sportowe Turnieje siatkówki i piłki nożnej
organizuje młodzież, wyniki 
umieszczane są na podstronie 
„WFMAN”. Mecze finałowe 
zostaną nagrane

Barbara Złocka-
Węgrzynowska
Maciej Borowski
Uczniowie

Do końca I 
semestru

18. Konkurs Konkurs na plakat lub 
prezentację multimedialną o 
zasadach zdrowego żywienia 
lub formach aktywności 
ruchowej

Barbara Złocka-
Węgrzynowska
Joanna 
Pieronkiewicz-
Szpernal

20 I 2014 
ogłoszenie 
konkursu

19. Święto Wiosny 
na sportowo

Uczniowie przygotują imprezę 
sportowo-rekreacyjną. 
Przygotują scenariusz, 
wykonają dokumentację 
zdjęciowo-filmową. Wszyscy 
uczniowie i nauczyciele wezmą 
udział w dowolnej konkurencji. 
W tym dniu ogłoszone zostaną 
wyniki konkursów

Barbara Złocka-
Węgrzynowska
Joanna 
Pieronkiewicz-
Szpernal
Nauczyciele
Uczniowie

III 2014

20. Pisarze związani z 
Sandomierszczyzną

Spotkania z autorami 
pochodzącymi z terenu 
Sandomierszczyzny oraz 
wykłady poświęcone innym 
pisarzom związanym 
z tą ziemią-będą rejestrowane 
kamerą szkolną oraz opisywane 
na blogach 
i w czasopiśmie 
„Sandomierzanin”

Marta Korzynek
Agnieszka Kunys-
Łukawska

XII 2013
VI 2014

21. Konkurs „Książka w 
obiektywie”

Celem Konkursu będzie 
pokazanie, jak i gdzie czytamy. 
Przesłanie fotografii będzie 
uznawane jako wyrażenie zgody
na niekomercyjne 
wykorzystanie zdjęć. Zdjęcia 
będą opublikowane na stronie 
Biblioteki Szkolnej

Marta Korzynek XI 2013
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Lp. Temat działania Opis działania Odpowiedzialny Termin
22. Konkurs „Napisz recenzję 

ulubionej książki”
Celem konkursu będzie 
zachęcanie do aktywności 
twórczej, rozwijanie 
umiejętności pisarskich, 
promowanie czytelnictwa. 
Wyróżnione prace zostaną 
opublikowane na podstronie 
internetowej szkoły

Marta Korzynek 
Agnieszka Kunys-
Łukawska

XI 2013

23. Wystawa „Żydzi 
w malarstwie”, 
przygotowana w ramach 
Sandomierskich Dni 
Judaizmu

W ramach panelu edukacyjnego,
zorganizowanego przez 
Collegium Gostomianum i 
Muzeum Okręgowe w 
Sandomierzu, uczniowie 
przygotują wystawę, opracują 
graficznie plakat informacyjny, 
wykonają  zaproszenia, 
umieszczą informacje na stronie
internetowej szkoły oraz 
przygotują dokumentację 
fotograficzną i relację 
z wystawy, która będzie 
opublikowana na stronie szkoły 
i w czasopiśmie 
„Sandomierzanin”

Agnieszka Kunys-
Łukawska
Marta Korzynek

13 I 2014

24. Warsztaty dziennikarskie 
„Prawda jest czystą 
poezją”

Program warsztatów będzie 
skierowany do uczniów 
gimnazjów 
i liceów. Swoją tematyką 
nawiąże do zagadnień 
medialnych, występujących 
w programach nauczania, 
rozwijając je i poszerzając ich 
zakres. Odbędą się warsztaty 
oraz spotkania 
z dziennikarzami 
i wykłady towarzyszące. 
Powstaną: słuchowisko radiowe,
wywiad ( wyemitowane w radiu
„Leliwa” ), reportaż, esej 
prasowy, opublikowane w 
„Echu Dnia” 
i „Tygodniku Nadwiślańskim”. 
Wydana będzie także książka 
( w ramach pracy sekcji 
„Edytorstwo  wydawnicze)

Marta Korzynek
Agnieszka Kunys-
Łukawska
Danuta Paszkowska
Bożena Myl-
Ciszkiewicz
Małgorzata Proć

I 2014r.-
VI 2014

25. Wprowadzenie i 
promowanie wolnego i 
otwartego 
oprogramowania w szkole

Zastąpienie wysłużonego 
systemu Windows XP i pakietu 
biurowego MS Office 2003 na 
części komputerów w szkole 
otwartymi odpowiednikami, np. 
dystrybucją Debian i pakietem 
LibreOffice. Zachęcanie 
uczniów i nauczycieli do 
korzystania z wolnego 
oprogramowania. 
Przygotowanie poradników.

Robert Bednarz
Aleksander 
Paszkowski

Do końca I 
semestru 
wprowadzenie 
oprogramowania
Do końca roku 
promowanie itd. 
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