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Procent realizacji rozkładu materiału 

nauczania na  rok szkolny 2019/2020

Ukończenie materiału nauczania



Ukończenie mprogramu nauczania 

informatyki w roku szkolnym 2019/2020 

w klasach 4-8

❑ klasa 4 - 100%

❑ klasa 5 - 100%

❑ klasa 6 - 100%

❑ klasa 7 - 100%

❑ klasa 8 - 100%
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Procent ukończenia rozkładu materiału 

nauczania informatyki w roku szkolnym 

2019/2020

❑ klasa 4 - 60%

❑ klasa 5 - 57%

❑ klasa 6 - 60%

❑ klasa 7 - 60%

❑ klasa 8 - 60%



Wydarzenia i akcje międzynarodowe



Europe Code Week 2019

🞂 W październiku klasa 4 brała udział w wydarzeniu pt. 

Wyścig robotów w ramach Europejskiego Tygodnia 

Kodowania





Film                     w ESP 

Kliknij            start lub czarne okno



The hour of Code 2019

W grudniu uczniowie klas 4-8 wzięli udział w 
wydarzeniu Godzina Kodowania. Przygotowali 
animację pt. Dance Party





Udział w projekcie CodeCombat

Uczniowie klas 4-7 wzięli udział w kursie 
programowania na amerykańskiej platformie 

CodeCombat. W ramach kursu zdobyli umiejętności 
wykraczające poza podstawę programową. Poznali 

podstawy składni języka Python, algorytmy, zmienne 
oraz pętle ‘while’.





Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

W lutym uczniowie klas 
młodszych wzięli udział w 
światowej akcji DBI W ramach 
inicjatywy przygotowali plakaty 
oraz uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych.





Konkursy międzynarodowe



PixBlock Challenge

❑ Międzynarodowy konkurs w programowaniu 
opartym na języku Python.  

❑ W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy VI.



Zgłoszenia i złożone wnioski



Zgłoszenia do programów na rok szkolny 

2020/2021

❑ Zgłoszenie szkoły do programu Szkoła Mistrzów 

Programowania

❑ Złożenie wniosku do udziału w projekcie Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego

❑ Zgłoszenie do udziału w programie wolontariackim "IT 

for SHE”
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Realizacja programu nauczania chemii na  

rok szkolny 2019/2020

Ukończenie materiału nauczania



Ukończenie programu nauczania chemii w 

roku szkolnym 2019/2020 w klasach 7-8

stan na dzień 12.06.2020

❑ klasa 7 - 100%

❑ klasa 8 - 99%

Do końca roku szkolnego materiał zostanie zrealizowany



Konkursy



Olimpiada chemiczna

Chętni uczniowie klas 7-8 wzięli udział w 
ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Olimpus



Projekt „Łowcy cząstek”

Zgłoszenie uczniów klas 7-8 w międzynarodowych 

konkursie organizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej im. 

Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie oraz Cosmic Ray Extremely Distributed 

Observatory (CREDO Collaboration).



Olimpiada chemiczna

Chętni uczniowie klas 7-8 wzięli udział w 
ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Olimpus

Najwyższe wyniki w szkole uzyskali Maciej Banasiak z klasy 7 (74%) oraz 

Joanna Zawadzka z klasy 8 (65%)



Diagnoza przedmiotowa z chemii



Test diagnozujący dla uczniów kończących 

naukę chemii w klasie 8


