
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU                

„BYĆ JAK IGNACY” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego, metody pracy z uczniami, sposoby 

pozyskiwania wiedzy i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 

przez uczniów 

 

Cele programu dydaktyczno-wychowawczego opracowanego na potrzeby koła były zgodne                       

z celami projektu i obejmowały:  

- popularyzację wiedzy na temat polskiej myśli naukowej  

Informacje na ten temat uczniowie zdobyli dzięki udziałowi w zajęciach zorganizowanych w: 

 Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym,  

 Centrum NanoBioMedycznym UAM, 

 Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, 

 Smart_Lab’ie w Gdańsku, 

 Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 

 Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.  

 

Wartość nauki polskiej promowały również stoiska przygotowane w ramach Festynu 

Naukowego: 

 WYSTAWA SPRZĘTÓW Z DUSZĄ – CO GRAŁO KIEDYŚ W POLSKICH 

DOMACH? – tutaj uczniowie poznali historię odbiorników radiowych skonstruowanych                        

w polskich zakładach na przestrzeni XX wieku.  

 CIĄGNIK O MOCY 700 KONI MECHANICZNYCH 

W Polsce jest tylko jeden taki traktor. Zbudował go pasjonat motoryzacji, średzianin – Jacek 

Gaj. Wykorzystał przy tym części z ciężarówek, a nawet chłodnicę z czołgu. Pojazd o nazwie 

Grizzly może rozpędzić się do 120 kilometrów na godzinę. Został on zaprezentowany 

podczas Festynu. Uczniowie, którzy mieli możliwość spotkania i rozmowy z jego 

konstruktorem przekonali się, że fantazja naukowa i zmysł techniczny pozwalają osiągnąć 

rzeczy z pozoru niemożliwe.  

 Stoisko przygotowane przez pracowników Gdańskich Zakładów Teleelektronicznych 

„Telkom-Telmor” pokazało wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań opartych na technologii 

termowizyjnej i światłowodowej. 

 



- rozpowszechnianie wiedzy na temat postaci Ignacego Łukasiewicza 

Ignacy Łukasiewicz pozostawił po sobie nie tylko istotny wkład w rozwój przemysłu 

naftowego. Pozostawił również: drogi, mosty, szpitale, szkoły i sierocińce.  

Był bowiem wynalazcą, którego poza aptekarską precyzją, cechowała życzliwość wobec 

innych ludzi. Umiejętności i odwagę dążenia do odkrywania nowych rzeczy i pasję badacza 

łączył z przedsiębiorczością, pracowitością, patriotyzmem oraz zaangażowaniem społecznym. 

Udowodnił, że bycie innowatorem nie wyklucza postawy filantropa.  

„Być jak Ignacy” to dla uczniów wyzwanie, aby i na tym polu go naśladować.  

Jednym z aspektów działalności koła w sferze wychowania stało się zatem rozwijanie 

wrażliwości społecznej uczniów. Podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu promowanie 

idei bezinteresownej pracy na rzecz innych ludzi. Zaangażowaliśmy do nich nie tylko 

członków koła, ale całą społeczność szkolną (→ załącznik nr 6). 

Szeroko zakrojona działalność społeczna i charytatywna stała się bodźcem do powstania 

Stowarzyszenia „Przyjazna Trójka”. Z uwagi na fakt, że jednym z jego celów jest 

koordynowanie wolontariatu, uznano, że jego patronką powinna zostać osoba, która wspierała 

Ignacego Łukasiewicza w podejmowaniu bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi, 

czyli jego żona – Honorata.  

Oprócz promocji postaw prospołecznych w celach Stowarzyszenia zapisano prowadzenie 

działalności na rzecz: 

  promocji i ochrony zdrowia, 

  upowszechniania różnych form aktywnego wypoczynku, 

  pozyskiwania funduszy na modernizację szkoły oraz wzbogacanie zbiorów biblioteki 

              szkolnej, 

  integracji uczniów z dziećmi i młodzieżą z zagranicy, 

  integracji emerytowanych nauczycieli. 

 

Stowarzyszenie imienia Honoraty Łukasiewicz „Przyjazna Trójka” zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000784715                     

uzyskując tym samym osobowość prawną.  

 

- rozpowszechnianie wiedzy na temat przemysłu naftowego i gazowego 

(1) Uczniowie wzięli udział w zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez  

Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej UAM oraz Studenckie Koło Geologów 

Naftowych AAPG przy UAM, w czasie których dowiedzieli się: skąd się biorą ropa 

naftowa i gaz ziemny, jak wyglądają skały, w których one występują, jaki ma zapach                  

i jak wygląda ropa oraz dlaczego w rejonie Środy Wielkopolskiej znajdują się 

kopalnie tych ważnych surowców.  



 (2) Uczestnicy warsztatów zapoznali się też z pobranymi na głębokości kilku 

kilometrów rdzeniami wiertniczymi skał związanych ze złożami węglowodorów, 

obejrzeli skamieniałości przydatne w poszukiwaniach ropy i gazu, poznali narzędzia              

i sprzęt laboratoryjny stosowane przez geologów oraz rysowali proste przekroje 

geologiczne. 

(3) W/w treści zaprezentowane zostały również podczas zajęć w Centrum Nauki                      

i Techniki EC1 w Łodzi, czyli w dawnej Elektrociepłowni nr 1 w ramach ścieżki 

edukacyjnej "Przetwarzanie energii".  

 

- popularyzację wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, 

odkryć i dokonań 

Cel zrealizowany dzięki scenariuszom zajęć udostępnionych przez Organizatora.  

 

- popularyzację nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej 

W/w cel zrealizowano podczas Festynu Naukowego, który odbył się 30 marca. Jego formuła 

wzorowana była na Nocy Naukowców. W zajęciach, warsztatach i pokazach prowadzonych 

przez przeszło 200 osób – przedstawicieli zakładów, instytucji, szkół, uczelni wyższych 

wzięło udział około 1500 osób.  

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem tym objęli: 

  Minister Edukacji Narodowej, 

  Rzecznik Praw Dziecka, 

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 

  Wielkopolski Kurator Oświaty, 

 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

 

- kształtowanie postaw patriotycznych 

Członkowie koła odwiedzili Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku oraz zaangażowali się 

w przygotowanie szkolnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 

- promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, 

obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy. 

Realizacja celów programu opierała się na stosowaniu kreatywnych metod nauczania 

aktywizujących uczniów. Podczas zajęć kładziono nacisk na łączenie wiedzy z praktyką, co 

miało na celu wskazanie dzieciom związku między tym, czego uczą się w szkole a realnym 

życiem.  

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

Formy promocji koła naukowego w środowisku lokalnym 

 

Informacje na temat działalności koła naukowego funkcjonującego w naszej szkole pojawiały 

się wielokrotnie. Mówiono o nas w radiu i telewizji, pisano na łamach prasy, stronach 

internetowych, na facebooku.  

- TVP 3 POZNAŃ zaprezentowała nasze działania w następujących programach:   

 „Witaj Wielkopolsko!” – program wyemitowany 26 marca 2019 roku – opiekun 

koła oraz jeden z rodziców opowiedzieli o przedsięwzięciach podejmowanych przez naszą 

szkołę w ramach koła BYĆ JAK IGNACY oraz zaprosili wszystkich widzów do udziału                  

w Festynie Naukowym,   

  Teleskop – codzienny program informacyjny, w którym 30 marca pokazano relację   

z Festynu Naukowego,  

  „Widziane po drodze” – cykl reportaży; w odcinku pt. „Ciekawość” pokazano,              

w jaki sposób koło BYĆ JAK IGNACY rozbudza w uczniach ciekawość otaczającym ich 

światem.  

 

- kilkukrotnie mówiono o nas w RADIO WRZEŚNIA, 

 

- pisały o nas lokalne gazety: GAZETA ŚREDZKA, GŁOS POWIATU ŚREDZKIEGO 

oraz GAZETA RADIO WRZEŚNIA. 

 

- Informacje promujące Festyn Naukowy pojawiły się na wielu stronach internetowych 

podmiotów zaangażowanych w jego organizację, między innymi: Urzędu Miejskiego, 

Starostwa Powiatowego, UAM, MPECWiK.   

- Dużą ilość odbiorców odnotowywały posty zamieszczane na fanpage’u Głosu Powiatu 

Średzkiego oraz szkoły.  

 

- koszulki z logo BYĆ JAK IGNACY widoczne były podczas licznych akcji charytatywnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

Współpraca z partnerami działającymi na rzecz nauki i oświaty 

 

Szeroka współpraca z różnymi instytucjami zaowocowała ciekawą ofertą FESTYNU 

NAUKOWEGO oraz możliwością organizacji pozaszkolnych zajęć koła naukowego.  
 

W gronie osób prowadzących zajęcia, pokazy i warsztaty, które odbyły się w ramach 

FESTYNU NAUKOWEGO znaleźli się przedstawiciele: 

- Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM,  

- Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,  

- Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,  

- Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt Wydziału Biologii UAM,  

- Zakładu Ochrony Wód Wydziału Biologii UAM,  

- Centrum NanoBioMedycznego UAM, 

- Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk,  

- Stowarzyszenia „Gen – i – już”,  

- Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego Wydziału Fizyki UAM,  

- Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych,  

- Sekcji BioGIS  Koła Naukowego Przyrodników UAM,  

- Koła Naukowego Optyki i Optometrii Wydziału Fizyki UAM,  

- Studenckiego Koła Akustyków Wydziału Fizyki UAM,  

- Koła Naukowego Geologów UAM,  

- Studenckiego Koła Geologów Naftowych AAPG przy UAM,  

- Sekcji Koła Naukowego Historyków AMICI ANTIQUITATIS przy Instytucie Historii 

UAM,  

- Studenckiego Dialektologicznego Koła Naukowego UAM,  

-Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  

- Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,  

- Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska Katedry Nauk Biologicznych Akademii 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu,  

- Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska",  

- Autostrady Wielkopolskiej SA,  

- Fundacji Profesora Ciekawskiego,  

- Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań,  

- Milusińskich,  

- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej,  

- Związku Strzeleckiego „STRZELEC” RP,   



- Pasieki Specjalistycznej MARIA MAŁECKA,  

- Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego,  

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie 

Wlkp.,  

- Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Kosztach”,  

- Gdańskich Zakładów Teleelektronicznych TELKOM-TELMOR,  

- Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Consultingowego ADOB,  

- Steico Sp. z o.o.,  

- Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej „Jana”,  

- Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej,  

- Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus Bonus”,  

- Medilab Sp. z o.o.,  

- Orto-Medica,  

- Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego,  

- P.P. PAXER, 

- Go4Robot, 

- Centrum Robotyki, 

- firmy „Roboty i spółka”, 

- Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,  

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej,  

- Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej,  

- Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej.  

 

Działalność koła została wsparta finansowo przez Starostę powiatu średzkiego oraz 

Burmistrza miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 

Sposoby z korzystania ze scenariuszy podczas prowadzenia zajęć. 

 

Podczas spotkań w ramach koła BYĆ JAK IGNACY zrealizowano wszystkie scenariusze 

opracowane przez Organizatora. Niemniej jednak, nie były one jedynymi wyznacznikami 

obranego przez opiekunów kierunku. Często przebieg zajęć był modyfikowany, na co wpływ 

mieli nie tylko nauczyciele, ale i sami uczniowie, bo najważniejsza była ich ciekawość świata 

i odwaga do zadawania pytań, a tych nie brakowało. Często wykraczały one poza ramy, 

odpowiedzi na nie szukaliśmy zatem w księgozbiorach Biblioteki Publicznej.  

 

Podczas zajęć stwarzano uczniom możliwość kształcenia myślenia naukowego 

definiowanego jako umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa oraz wykorzystania wiedzy 

o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów. 

Np. podczas realizacji bloku, którego bohaterem był Kazimierz Funk dyskutowano                            

o narastającym problemie nadwagi i otyłości. W oparciu o piramidę zdrowego żywienia                      

i aktywności fizycznej uczniowie podawali ich przyczyny oraz sposoby pozwalające 

zniwelować nadmierną masę ciała. 

 

Realizując poszczególne scenariusze wykorzystywano następujące metody kształcenia: 

(1) metody podające: pogadanki, dyskusje, opowiadania, zajęcia z przygotowanymi 

przez organizatora kartami pracy, 

(2) metody eksponujące: filmy zamieszczone na platformie „Być jak Ignacy”, 

ekspozycje oraz pokazy, 

(3) metody praktyczne (np. ćwiczenia laboratoryjne).  

 

Zajęcia nie odbywały się wg sztywnych ram czasowych i tematycznych – zagadnienia 

poszczególnych bloków często przeplatały się ze sobą. Wynikało to przede wszystkim                          

z faktu, że wiadomości i umiejętności, które uczniowie nabywali w klasie starano się 

uzupełniać zajęciami pozaszkolnymi. Np. podczas wyprawy naukowej do Gdańska 

zrealizowano zagadnienia dwóch bloków tematycznych:  

(1) KAZIMIERZ FUNK – w ramach Nocy Biologów na Międzyuczelnianym Wydziale 

Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 

(2) MARIAN REJEWSKI – w Muzeum II Wojny Światowej. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

Współpraca z rodzicami 

 

Koło BYĆ JAK IGNACY było wspólnym przedsięwzięciem nauczycieli, dzieci i ich 

Rodziców. Dzięki doskonałej współpracy na tej płaszczyźnie proces dydaktyczno-

wychowawczy przyjął formę partnerstwa opartego na świadomym współdziałaniu.  

 

- Rodzice uczestniczyli w opracowaniu programu dydaktyczno-wychowawczego 

realizowanego przez koło.  

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego rodzice wszystkich uczniów zostali 

poinformowani o przystąpieniu szkoły do programu BYĆ JAK IGNACY. Każdy z nich mógł 

zgłosić swoje pomysły dotyczące działalności koła naukowego.  

 

- Z inicjatywy Rodziców powstało Stowarzyszenie imienia Honoraty Łukasiewicz 

„Przyjazna Trójka” 

Rodzice: 

 byli gospodarzami zebrania założycielskiego, 

 opracowali treści uchwał (o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze 

władz), 

 przygotowali wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o rejestrację  

Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.  

W skład zarządu stowarzyszenia weszli rodzice oraz nauczyciele; jego komisję rewizyjną 

utworzyli rodzice, nauczyciele oraz absolwenci szkoły.   

 

- Rodzice byli współorganizatorami Festynu Naukowego: 

  byli inicjatorami przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku wad postawy, 

  zorganizowali i sfinansowali transport z Poznania do Środy niektórych osób  

              prowadzących zajęcia, 

  do udziału w Festynie zaangażowali swoich pracodawców, 

  zorganizowali kawiarenkę (upiekli pyszne ciasta), 

- Rodzice wspierali akcje charytatywne:  

  dzieci były wolonatriuszami, osoby pełnoletnie czuwały nad ich bezpieczeństwem, 

  rodzice pomagali dzieciom uszyć lalki w ramach akcji WSZYSTKIE KOLORY  

  ŚWIATA, 

 dzięki hojności rodziców przygotowano „Szlachetną Paczkę”.  

 



ZAŁĄCZNIK NR 6 

Pozytywne efekty i wpływ na społeczność szkolną 

 

- Zajęcia wg scenariuszy,   

- zajęcia pozaszkolne – wycieczki edukacyjne,  

- Festyn Naukowy, 

- powołanie Stowarzyszenia imienia Honoraty Łukasiewicz „Przyjazna Trójka”, 

- udział w akcjach charytatywnych – wszystkie te działania wymagały współpracy wielu 

osób: uczniów, ich rodziców, dziadków, absolwentów szkoły, przedstawicieli samorządu 

lokalnego oraz nauczycieli i uczniów innych szkół.  

Wspólne działania i wspólny cel zintegrowały w dużym stopniu społeczność szkolną – 

rodzice, planując razem z nauczycielami, działania koła oraz uczestnicząc w ich realizacji 

stali się partnerami szkoły.  

Badanie ankietowe przeprowadzone przez opiekuna w ramach ewaluacji programu pokazało, 

że istotnym jego elementem był klimat sprzyjający uczeniu się, zdobywaniu nowych 

umiejętności, rozbudzaniu pasji oraz budowaniu pewności siebie. 

 

Jak już wcześniej wspomniano, działalność koła „Być jak Ignacy” wykraczała poza ramy 

edukacyjne. Duży nacisk kładziono również na aspekt wychowawczy. Zaangażowanie 

uczniów w liczne akcje charytatywne spowodowało ich uwrażliwienie na potrzeby innych 

ludzi (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych) oraz dało okazję do  wyszukiwania 

autorytetów i budowania świata wartości.  

Zorganizowano udział uczniów w następujących akcjach charytatywnych: 

(1) RADOSNE ŚWIĘTA W KAŻDYM DOMU – akcja przeprowadzona we współpracy                     

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej przed świętami Bożego 

Narodzenia i świętami Wielkiej Nocy. Uczniowie-wolontariusze zbierali w sklepach 

spożywczych produkty żywnościowe, z których pracownicy OPS przygotowali 

paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin oraz kolacje wigilijne                      

i śniadania wielkanocne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

(2) POMAGAMY! – akcja charytatywna przeprowadzona we współpracy z Oddziałem 

Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej w listopadzie 

2018 roku oraz marcu 2019 roku. Uczniowie-wolontariusze zbierali w sklepie 

Intermarche produkty żywnościowe, które zostały przekazane podopiecznym 

średzkiego PCK.  

(3) SZLACHETNA PACZKA – społeczność szkolna przygotowała paczkę dla samotnego, 

starszego pana, w której znalazły się: żywność, środki higieny, książki o tematyce 



historycznej, odkurzacz, kule ortopedyczne, 1,3 tony węgla oraz zaproszenie na 

obiady przygotowane przez jedną z restauracji. 

(4) LICYTACJE DLA SZYMKA – zbiórka pieniędzy na leczenie dwuletniego mieszkańca 

naszego miasta, który urodził się z bardzo rzadką wadą ubytkową kończyn. Szansą 

dla niego była operacja wykonana przez światowej sławy ortopedę. Konieczne było 

jednak zebranie 350 tys. złotych. Cel ten, dzięki licznym ofiarodawcom, został 

osiągnięty. Swoją cegiełkę dołożyliśmy i my. Zaproponowaliśmy zestaw gadżetów                 

z logo „Być jak Ignacy”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem i zaproponowana 

przez nas cena wywoławcza (50 złotych) została przekroczona. Ostatecznie 

wylicytowano go za kwotę w wysokości 310 złotych. 

(5) POLA NADZIEI – żonkilowa akcja charytatywna pozwalające pozyskać fundusze na 

budowę hospicjum imienia Piotra Króla w Środzie,  

(6) WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,  

(7) WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA – to globalny projekt UNICEF, w którym zadaniem 

uczniów było przygotowanie charytatywnych laleczek. Dzięki funduszom uzyskanym 

z ich sprzedaży zakupiono szczepionki dla dzieci w Sudanie Południowym.   

(8) TRÓJKA DLA AFRYKI – efekt współpracy z Fundacją „Dobra Farma” – wsparcie 

finansowe budowy szkoły w Zambii. 

 

Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne pokazało, że szkoła jest miejscem, w którym 

młodzi ludzie, poza nauką, mają możliwość poznawania życia, także od trudnej strony. Stają 

się dzięki temu altruistami chętnie pomagającymi słabszym od siebie, urzeczywistniając tym 

samym przesłanie starego afrykańskiego powiedzenia, zgodnie z którym „Wiele małych ludzi 

w małych miejscowościach, robiąc wiele małych rzeczy, może zmienić oblicze świata”. 

 
 

 
 

POZYTYWNE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO „BYĆ JAK IGNACY” 

DLA UCZNIA DLA SZKOŁY DLA RODZICA DLA NAUCZYCIELA 

(1) rozwijanie zainteresowań i umiejętności, 

(2) kształtowanie postaw prospołecznych, 

(3) reprezentowanie szkoły w środowisku 

lokalnym, 

(4) doskonalenie umiejętności pracy                          

w grupie 

(1) promocja szkoły oraz budowanie jej 

pozytywnego wizerunku,  

(2) poszerzenie zakresu jej działań,   

(3) podwyższenie poziomu nauczania               

i wychowania, 

(4) zintegrowanie pracowników 

(1) integracja z pracownikami szkoły,  

(2) poszukiwanie wspólnych rozwiązań                   

i dróg postępowania, 

(3) zaangażowanie i efektywna współpraca 

ze szkołą. 

(4) satysfakcja ze wspólnych działań 

(1) doskonalenie zdolności organizacyjnych, 

(2) wspieranie edukacyjnej i wychowawczej 

misji szkoły, 

(3) propagowanie atrakcyjnej formy spędzania 

czasu wolnego przez uczniów, 

(4) mobilizacja do poszukiwania innowacji              

i rozwijania horyzontów 

 

 


