
PROJEKT EDUKACYJNY Z WIEDZY O SPOŁECZE ŃSTWIE                                  
„SZKOŁA OD KUCHNI” 

I  Tytuł  projektu:  „Szkoła od kuchni ” 

II Termin realizacji projektu: listopad-grudzie ń 2012 r. 

II  Cel główny projektu: Poznanie przez uczniów instytucji szkoły, jej zadań, struktury 
organizacyjnej, dokumentacji, na przykładzie własnej placówki. 

 III  Cele szczegółowe projektu:     

1) Orientacja w schemacie organizacyjnym szkoły.                                                                                         
2) Poznanie kompetencji władz szkolnych - uprawnienia dyrektora,                                                          
3) Poznanie kompetencji rady pedagogicznej, rady rodziców (szkoły).                                                               
4) Poznanie stanowisk pracy występujących w szkole - pracownicy pedagogiczni, pracownicy 
administracji i obsługi, zakres obowiązków pracowników (w teorii i praktyce)                                                                        
4) Znajomość uprawnień samorządu uczniowskiego.                                                                              
5) Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.                                                                                             
6) Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły: Statut szkoły, Program 
wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania.                                          
7) Nabycie orientacji na temat charakteru pracy na różnych stanowiskach – praktyka 
uczniowska.                                                                                                                                                
8) Ćwiczenie komunikatywności, odpowiedzialności, kreatywności 

IV Metody:  

1) Projekt 
2) Działania praktyczne – praktyka uczniowska 
3) Rozmowa kierowana 
4) Pokaz – prezentacja multimedialna  

V Uczestnicy projektu: uczniowie klasy II gimnazjum, dyrektor, nauczyciele i pracownicy 
szkoły 

VI  Kierownik projektu: Małgorzata Dąbrowska, nauczyciel WOS 

VII   Harmonogram realizacji projektu: 

Zadania Wykonawcy Termin/czas 
1.Zapoznanie uczniów i nauczycieli z celami                                                                                 
i zadaniami projektu 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r.(1 h) 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły o rodzaju                                  
i terminie realizacji projektu 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 

3. Rozmowa z nauczycielami                                       
i pracownikami, którzy wezmą udział                              
w projekcie na temat ich roli i zadań dla 
uczniów. 

Nauczyciel WOS, inni 
nauczyciele, pracownicy 
szkoły 

Listopad 
2012r.(2 h) 

4. Przeprowadzenie pierwszej projektowej 
lekcji WOS, poświęconej szkole, jako 

Nauczyciel WOS 
Uczniowie, 

Listopad 
2012r. 



instytucji oświatowej: schemat organizacyjny, 
pracownicy, władze szkolne, kompetencje 
RP,RR, RSz, SU 
Wypełnienie kart pracy 

 (1 h lekc.) 

5. Dokumentacja fotograficzna szkoły, lekcji Uczniowie  
 

Listopad 
2012r. 

6. Druga lekcja projektowa z udziałem 
dyrektora lub wicedyrektora. Prezentacja 
najważniejszych dokumentów szkoły. 
Przypomnienie praw i obowiązków uczniów. 
Wypełnienie kart pracy 

Dyrektor, nauczyciel WOS, 
Uczniowie 

Listopad 
2012r. 
(1 h lekc.) 

7. Zadanie domowe: wykonanie prezentacji                           
o szkole z wykorzystaniem informacji 
zawartych w kartach pracy i dokumentacji 
fotograficznej. 

Uczniowie, 
 

Listopad 
2012r. 
(dowolnie) 

8. Analiza planów nauczycieli biorących udział  
w projekcie. Stworzenie  grafiku praktyk 
uczniowskich i nauczycieli, z rozpisaniem na   
2 godziny lekcyjne  

Nauczyciel WOS, dyrektor Listopad 
2012r. 
(2-3 h) 

9. Przygotowanie  dokładnych rozpisek dla 
uczniów i nauczycieli, zawierających 
informacje o praktykach, terminie (dzień, 
godzina), dane nauczycieli, uczniów, numery 
sal 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 
(2-3 h) 

10. Wykonanie  identyfikatorów dla uczniów         
z nazwą projektu, danymi ucznia  
Wydrukowanie kart praktyki (Załącznik 1) 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 
(2-3 h) 

11. (Trzy dni przed projektem) 
poinformowanie  o projekcie wszystkich 
uczestników (dyrektora, nauczycieli, uczniów), 
wywieszenie  informacji w pokoju 
nauczycielskim 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 
(1 h) 

12. (W dzień projektu) wyposażenie 
nauczycieli w rozpiskę, kto i kiedy odbywa u 
nich praktykę, a  uczniów w rozpiskę - u kogo i 
kiedy odbywają praktykę, identyfikator i 2 
karty praktyki. 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 
(1 h) 

13. Praktyki uczniowskie. Uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

Listopad 
2012r.                    
(2 h lekc.) 

14. Zebranie  kart praktyk. Zanalizowanie ich. Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 
(2 h) 

15. Podsumowanie projektu: omówienie  
efektów praktyk i wykonanych prezentacji                    
o szkole na kolejnej lekcji WOS. 
Udostępnienie  (za zgodą autorów) 
wykonanych prezentacji o szkole, innym 
nauczycielom i uczniom. 

Nauczyciel WOS Listopad 
2012r. 
(1 h lekc.) 

 



 VII Efekty projektu „Szkoła od kuchni” 

Rezultaty dydaktyczne: 
- zrozumienie przez ucznia  istoty pracy szkoły, jej zadań, organizacji, 
- dobre opanowanie tematyki związanej ze szkołą, jako instytucją oświatową 
- w dużym procencie, prawidłowe odpowiedzi z zakresu tej tematyki na egzaminie 
zewnętrznym z Historii i WOS, wcześniej z części humanistycznej. 
- lekcja zrealizowana  metodą  projektu jest efektywniejsza i inspirująca ucznia                              
do aktywności  
Rezultaty wychowawcze: 
- doświadczenie pracy zespołowej, 
- aktywność własna ucznia w czasie praktyki, 
- odpowiedzialność za realizowane zadania, 
- możliwość spojrzenia na sytuację lekcji z perspektywy nauczyciela, 
- pokonanie pozytywnego stresu sytuacyjnego związanego z publicznym wystąpieniem                                    
w określonej roli  
Rezultaty dla nauczycieli: 
- doświadczenie pracy zespołowej nauczyciela z uczniem, 
- lepszy kontakt z uczniem, 
- możliwość zauważenia nowego potencjału u ucznia, 
- możliwość wzięcia udziału w projekcie 
 
Załącznik 1 – Karta Praktyki projektu „Szkoła od kuchni” 

KARTA PRACY 
WOS 

projekt „Szkoła od 
kuchni”  

Imi ę, nazwisko asystenta: 
…………………………………………………………………………………………… 

DZIEŃ 
 
………. 

GODZ. 
 
……… 

Stanowisko pracy: 
asystent………………………………………………………………………….. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 

 
CZYNNOŚCI 
WYKONYWA NE  
PRZEZ 
ASYSTENTA 

8. 
 

 
OCENA 
ZAANGA ŻOWA-
NIA 
ASYSTENTA : 
                                            
- POZNANIE 
STANOWISKA 
PRACY   
                                                
- WYKONYWA-                  
NE CZYNNOŚCI 
 
- KULTURA 
OSOBISTA 
 
- INICJATYWA 
WŁASNA 

(opis i ocena cząstkowa) 



 
 
 
 Ocena końcowa: 

 
 
 
 
 
Podpis opiekuna: 
 

 

 
 
 

 


