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Ostatnie zadanie w tegorocznej edycji „Szkoły z Klasą” to Festiwal 2.0. Przygotowania do jego 

realizacji były poprzedzone spotkaniami i rozmowami w grupie nauczycieli realizujących ten program. 

W wyniku wspólnych uzgodnień pomiędzy sobą oraz z dyrekcją szkoły narodziła się koncepcja prezentacji 

wykonanych zadań. Po wstępnych uzgodnieniach wybrano termin przeprowadzenia Festiwalu. 

Festiwal 2.0 odbył się 29 maja 2015 r. w sali gimnastycznej szkoły. Osobą odpowiedzialną za 

przygotowanie wydarzenia oraz pozostałe czynności była koordynatorka pani Marzanna Pikul przy 

współpracy nauczycieli realizujących program. Gościem Festiwalu była pani wicedyrektor szkoły 

Małgorzata Wódka. Na sali nie zabrakło też rodziców pragnących podziwiać swoje pociechy w czasie 

wystąpień publicznych.  

Pierwszym punktem spotkania było wyjaśnienie uczniom celów spotkania, przypomnienie 

najważniejszych informacji o programie oraz ubiegłorocznych i tegorocznych wydarzeń. Przypomniano 

również wypracowany Kodeks 2.0. 

W czasie Festiwalu prezentowały się trzy zespoły uczniów pod kierunkiem pani Barbary Stępnik 

i Renaty Klimek, Małgorzaty Gawlik, Marzeny Rzepki. Pierwszym z nich byli uczniowie z klasy II a i II b, 

którzy pokazali przedstawienie ekologiczne pt. „Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków”. W tle można 

było oglądać prezentację o lesie, zwierzętach w nim żyjących i o tym co daje nam las. Obok były również 

widoczne na dużych planszach liczne plakaty wykonane przez uczniów podczas zajęć komputerowych 

o ochronie przyrody, zachowaniu czystego powietrza i czystej wody, segregowaniu śmieci. 

Drugim zespołem byli uczniowie prezentujący sposób udzielania pierwszej pomocy i zachowania się 

w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Na przygotowanym fantomie demonstrowano układanie 

poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz masaż serca i sztuczne oddychanie. Pokaz był opatrzony 

ustnym komentarzem. Wystąpienie uczniów zostało wzbogacone o prezentację o zdrowiu przygotowaną 

przez uczniów - absolwentów naszej szkoły - z pobliskiego Gimnazjum nr 1, z którym podjęto współpracę 

w ramach programu „Czas na zdrowie”, a którego cele łączą się z celami zadania realizowanego w ramach 

programu „Szkoła z Klasą”. 

Trzecim i ostatnim zespołem byli uczniowie pracujący pod opieką pani pedagog w ramach zajęć 

dotyczących „Dnia Dobrego Słowa”. W czasie prezentacji multimedialnej pt. „Nie chlap!” przypomniano to, 

co działo się w minionym półroczu, a szczególnie akcje mające na celu zwrócenie uwagi na poprawne 

wysławianie się, stosowanie miłych i uprzejmych zwrotów, eliminację wulgaryzmów z naszego 

codziennego języka. 

Po zakończeniu wszystkich wystąpień ponownie głos zabrała koordynatorka programu, dziękując 

nauczycielom, którzy podjęli trud udziału w programie „Szkoła z Klasą” oraz zaprosiła do obejrzenia 

wystawionych plakatów i przeczytania informacji. Potem wystąpiła pani wicedyrektor, która również 

podziękowała za pracę wszystkim uczestnikom programu. Tym samym Festiwal został zakończony. 
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