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  1. O projekcie „Nasza szkoła w liczbach procentach ”:  

Projekt „Nasza szkoła w liczbach i procentach” kierowany był do uczniów 

klas II gimnazjum. Wykonywała go grupa uczniów z klasy IIa. Prace nad 

projektem odbywały się według  określonego planu powstałego podczas 

spotkań informacyjnych. Każdy z uczestników wykonywał przydzielone mu 

zadanie na określony termin.  

Głównym celem projektu było przedstawienie danych o naszej szkole w 

postaci  diagramów i wykresów  jak  również:  

- zebranie informacji na temat szkoły i jej historii oraz uczniów w liczbach,  

- doskonalenie umiejętności przedstawiania danych w formie graficznej za 

pomocą wykresów i  diagramów procentowych, 

- wyrabianie umiejętności przedstawienia zgromadzonych danych przed 

publicznością. 

Najważniejsze było jednak zdobycie umiejętności pracy w zespole, rozmowy,  

kulturalne dyskusje, wspólne tworzenie planów, dzielenie się pracą i wspólne 

branie odpowiedzialności za końcowy efekt.  

 

2. Opis realizacji projektu:  

Pracę nad projektem prowadziliśmy wg ustalonej kolejności. Na początku  

przeprowadziliśmy ankiety oraz pozyskaliśmy dane od dyrektora szkoły  a 

następnie opracowaliśmy je.  

� Dane z ankiety zaprezentowaliśmy za pomocą diagramów kołowych i 

przedstawiliśmy je w formie prezentacji multimedialnej.  

� Dane o szkole przedstawiliśmy na drewnianej tablicy, która została 

wywieszona na korytarzu szkolnym gimnazjum.  

� Dane o uczniach przedstawiliśmy na papierowych kartonach.  

Efekty pracy zostały zaprezentowane  w dniu  02.05.2012 r. w Zespole Szkół w 

Tuchowie w Sali nr 13. Każdy członek zespołu przedstawił dane, które 

opracowywał.  Uważamy,  że nowo zdobyte umiejętności będą bardzo 

przydatne w dalszej edukacji.  

 

 

 

 



Bardzo dziękujemy Pani mgr Marii Gładysz, koordynującej wszelkie  

działania związane z projektem. Dzięki jej zaangażowaniu, mobilizowaniu do  

działania swoich podopiecznych, zamierzony plan został wykonany.  

Dziękujemy również  kolegom i koleżankom z grupy, którzy dołożyli  

wszelkich starań w realizacji projektu. Swoje podziękowania kierujemy 

również do naszych rodziców, którzy okazali nam cenne wsparcie. 


