
 

Karta projektu Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych i Technicznych 

Głównym celem projektów i podprojektów Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych i 

Technicznych jest: 

-  artystyczna aktywność społeczności szkolnej; 

-  dążenie do piękna i estetyki we własnym wnętrzu i w otoczeniu; 

-  reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

Lider projektu:  

Agnieszka Blank 

 

Członkowie projektu:  

Elżbieta Ożlańska, Urszula Strapczuk, 

Marek Onoszko, Marzenna Zbierajewska, 

Małgorzata Woznitzka, Edyta Morusiewicz. 

Odbiorcy projektu: 

uczniowie, rodzice, 

pozostali nauczyciele, 

inne placówki szkolne i pozaszkolne. 

Cele szczegółowe projektu: 

- współpraca z innymi zespołami nauczycielskimi; 

- prezentacja dokonań własnych nauczycieli wchodzących w skład zespołu; 

- propagowanie działań związanych ze sztuką wewnątrz szkoły i na zewnątrz; 

- artystyczna aktywizacja uczniów; 

- rozwój estetyki i wrażliwości na plastykę, muzykę, teatr i ruch w różnych działaniach twórczych. 

Czynniki ryzyka: 

- słaba komunikacja nauczycieli pomiędzy sobą ze względu na różny czas pracy i brak czasu;  

- mała ilość godzin do realizacji w/w zadań – 1 godz./tyg.; 

- rywalizacja uczniów, pogłębianie się kompleksów. 

Opis projektu: 

Projekt zakłada szereg podprojektów artystycznych, mających na celu prezentacje dokonań 

artystycznych uczniów. Wykorzystuje on współdziałanie nauczycieli tworzących Zespół tak, aby 

realizować założone cele. Każdy z nauczycieli ma możliwość współtworzenia projektu na równi  

z innymi – indywidualnie bądź zespołowo. Nauczyciele wspierają się we wzajemnych działaniach  

i nawzajem konsultują ze sobą. 

Harmonogram projektu: 

- całorocznie: udział uczniów w różnych konkursach artystycznych; 

- całorocznie: prezentacje indywidualne oraz grupowe uczniów; 

- Food Art „Warzywa i owoce w szkole” - współpraca z Zespołem Nauczycieli Wychowania 

Prozdrowotnego i Ekologicznego. Wykonanie prac plastycznych z zakresu food artu oraz wystawa 

zdjęć związanych z wykonanymi pracami - grudzień 2015 r.; 

- „Dzień Koloru” 07.12.15 r. – co roku wyznaczony jest inny kolor, w obecnym roku jest to kolor 

Niebieski. Święto obejmuje wystawy szkolne, przebranie w wyznaczonym na ten rok kolorze oraz 

konkurs plastyczny i zabawy związane z danym kolorem; 

- współpraca z Zespołem Nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego przy wystawianiu Jasełek - 

grudzień 2015 r. oraz z Zespołem Nauczycieli Świetlicy przy przygotowaniu ozdób choinkowych i 

świątecznych na kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny; 

- „Mini Playback Show” 21.01.15 r. prezentacja indywidualna lub grupowa uczniów ulubionego 

piosenkarza bądź zespołu – taniec i śpiew; 

- „Architektem być” – cykl wystaw i prezentacji, dotyczący miniatur znanych i popularnych 

zabytków architektury połączony z konkursem szkolnym,  wystawą i wykładem – grudzień 2015 r. - 

maj 2016r.; 

- „Dzień Filmu i Fotografii” maj 2016 r. prezentacja filmów i wystawa fotograficzna związana z 

tematem danego roku. W 2016 roku tematem wiodącym jest „Piękno”; 

- „Show dance” 25.06 – coroczna prezentacja grup tanecznych w szkole uświetniająca zakończenie 

roku szkolnego. 


