
Targi 2.0 – „Szkoła z Klasą” 2015 r. 

Hasło: „Czytamy i odkrywamy” 

W ramach realizacji programu „Szkoła z Klasą”,  27 marca 2015 r. o godz. 8.50  na 

parterze naszej szkoły odbędą Targi, będące podsumowaniem działań uczniów i nauczycieli 

w minionym półroczu oraz poddaniem ocenie Kodeksu 2.0 powstałego w wyniku 

ubiegłorocznej Debaty ogólnoszkolnej.  

Cele organizacji Targów: 

 wymiana wiedzy i doświadczeń z realizacji ścieżek, 

 prezentacja efektów pracy w minionym półroczu, 

  przypomnienie obowiązujących w szkole zasad Kodeksu 2.0 oraz zaproponowanie 

ewentualnych zmian, 

 zaprezentowanie narzędzi TIK wykorzystanych podczas realizacji ścieżek. 

Plan Targów: 

1. Uzgodnienie z Dyrekcją Szkoły oraz nauczycielami miejsca i terminu organizacji 

Targów oraz propozycji sposobu przedstawienia stoisk. 

2. Zebranie informacji o stoiskach od nauczycieli realizujących poszczególne ścieżki. 

3. Przeprowadzenie Targów: 

 otwarcie targów przez koordynatora, 

 powitanie gości, 

 zabranie głosu przez Dyrektor Szkoły, 

 przedstawienie celów targów, 

 przedstawienie planu targów, 

 przypomnienie kodeksu 2.0, 

 zgłaszanie i argumentowanie przez uczniów propozycji zmian w Kodeksie2.0, 

 zebranie przez sekretarza propozycji zmian w Kodeksie 2.0, 

 prezentacja stanowisk przez koordynatora: podanie numeru stanowiska, nazwiska 

opiekuna, klasy, nazwy ścieżki itp. 

 prezentacja stanowisk, 

 zwiedzanie stanowisk przez uczniów szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych, 

 wymiana spostrzeżeń, doświadczeń i refleksji. 

4. Zakończenie Targów: podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów. 

5. Spotkanie nauczycieli celem omówienia Targów. Wyciągnięcie wniosków, 

przedyskutowanie najmocniejszych stron i ocena trudności. 

Koordynator 

Marzanna Pikul 

 



Szkolny Kodeks 2.0    

PSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

Szkolny Kodeks 2.0  

został wypracowany podczas Debaty szkolnej 11 grudnia 2013 r.  

przez przedstawicieli uczniów poszczególnych klas  

oraz członków Klubu „STOPKA”. 

W dniu 13 stycznia 2014 r. Kodeks 2.0 został zaakceptowany przez panią 

dyrektor Annę Fido i Radę Pedagogiczną.  

 

1. Zadania wykonywać umiemy, bo TIK wykorzystujemy. 

2. Ze znajomymi i nauczycielami się porozumiewamy, bo Internet mamy. 

3. Przestrzegamy ważnego warunku – bez zgody nie publikujemy 

niczyjego wizerunku. 

4. Znane strony internetowe odwiedzamy, nieznane rodzicom 

przedstawiamy. 

5. Na nieznanych stronach kont nie zakładamy, bo o bezpieczeństwo 

dbamy. 

6. Z komputerów wtedy korzystamy, gdy oryginalne oprogramowanie 

posiadamy. 

7. Gdy dziadek pyta co to jest TIK – wytłumaczymy mu w mig. 

 


