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Charakterystyka Szkoły Podstawowej w Czaplach

• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach to pomnik 

1000-lecia państwa polskiego. Jego otwarcie nastąpiło 1 września 1966 r. 

W skład obwodu szkolnego wchodzą wsie: Czaple, Czapelki, Ernestowo, 

Dziki, Sulnowo, Sulnówko i Skarszewo. 

• W zakresie bazy dydaktycznej szkoła dysponuje: 7 salami 

dydaktycznymi, salą informatyczną, biblioteką, gabinetem lekarskim, 

stołówką, kuchnią, salą gimnastyczną i siłownią oraz przyszkolnym 

boiskiem.

• W szkole zatrudnionych jest 15 nauczycieli, w tym 3 tzw. 

„dochodzących”. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie 

z przygotowaniem pedagogicznym. Sześcioro nauczycieli oraz dyrektor 

ukończyło studia podyplomowe. 



  

Projekty, programy i przedsięwzięcia 
przeprowadzone  

w Szkole Podstawowej w Czaplach
1. NAUCZANIE

• Szkoła ucząca się 
• Lego, cogito, ago 
• Cała Polska czyta dzieciom 
• Program koordynowania nauczania języka angielskiego w 

gminie Świecie 
• Innowacja „Ruchy dla łatwej nauki” w kl. I-III
• Innowacja „Pięć kroków ku umiejętności czytania”
• Projekt ,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'‘.



  

Projekty, programy i przedsięwzięcia 
przeprowadzone  

w Szkole Podstawowej w Czaplach
2. WYCHOWANIE

• Szkoła bez przemocy 

• Król i Królowa Dobrych Manier (Dżentelmen Szkoły 
Podstawowej w Czaplach oraz Dziewczyna Roku).

• Podaj dalej 

• Poczytaj mi przyjacielu 



  

Projekty, programy i przedsięwzięcia 
przeprowadzone  

w Szkole Podstawowej w Czaplach
3. SAMORZĄDNOŚĆ, ORGANIZACJA

• Nadanie szkole imienia Kornela Makuszyńskiego i sztandaru. 

• Młodzi obywatele działają 

• Europejskie powitanie wiosny- 2004, 2005 

• SUPERKLASA

• Prowadzenie szkolnej gazetki „Na topie”,



  

Działania szkoły w celu pozyskania 
pieniędzy z funduszy 

międzynarodowych w tym 
europejskich.

• Udział w Rządowym programie wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży w latach 2007 - 2010.

• Wniosek o dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek 
szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na 
terenach wiejskich. 

• „Pracownia komputerowa dla szkół” i „Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej”.

• Pozyskiwanie sponsorów lokalnych: Bank Spółdzielczy w 
Świeciu, Rada Sołecka, Nadleśnictwo Dąbrowa i in.

• Projekt „Radosna Szkoła”



  

Sprawozdanie

Debata środowiskowa 
„Od lepszej edukacji 
do lepszej przyszłości”



  

Kiedy? Gdzie? Kto?
• Termin: 23 listopada 2010 r.
• Miejsce: Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego w Czaplach.
• Uczestnicy: sołtys Czapel, 

przewodnicząca KGW, pracownik 
filii biblioteki miejskiej, 
nauczyciele, rodzice, uczniowie.



  

Przebieg debaty
– Wystąpienie klasy V z inscenizacja bajki I. Krasickiego 

„Przyjaciele”.
– Obejrzenie prezentacji „Czy wiesz, że …”
– Podział uczestników na 4 grupy (uczniów, nauczycieli, rodziców, 

samorząd gminy). Praca w grupach – analiza SWOT, zapis 
oczekiwań wobec szkoły- „Dobra szkoła to … ”

– Przedstawienie wyników pracy poszczególnych grup.
– Wartościowanie pomysłów za pomocą cenek – wyznaczenie celów 

do rozwoju szkoły.
– Prezentacja nt. sposobów tworzenia strategii. Przedstawienie 

„Planu rozwoju wsi Czaple”.
– Wystąpienie gości nt. realizacji polityki oświatowej
– Prezentacja wypowiedzi uczniów nt. własnej przyszłości oraz 

wyników debaty klasowej: „Czy warto się uczyć?”
– Podsumowanie wystąpień. Podziękowanie za przybycie.



  

Losowanie stolików roboczych



  

Integracja grup roboczych



  

Inscenizacja kl. V



  

Dobra szkoła to …- praca w grupach



  

Atmosfera pracy



  

Prezentacja efektów pracy w grupach



  

Sprawy ważne, ważniejsze, 

najważniejsze



  

Wystąpienia zaproszonych gości.



  

Dziękuję za uwagę

Monika Orłowska


