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Matematyczny Kangur w SP 2

E-szkoła w Puszczykowie!
EDUKACJA EDUKACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Puszczy-
kowie należą do dwudziestki wielkopolskich szkół, w któ-
rych wdrożono program E-szkoła. System obejmuje cen-
tralny punkt sterujący zawierający serwer oraz wysokiej 
jakości sprzęt sieciowy, a dla nauczycieli laptopy i rzutniki. 
Nauczyciel ma dostęp z każdej klasy do centralnego serwe-
ra z materiałami dydaktycznymi i dziennikiem elektronicz-
nym oraz Internetem.

Celem programu E-szkoła jest unowocześnienie funkcjo-
nowania szkoły poprzez umożliwienie nauczycielom skutecz-
nego stosowania technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych w pracy dydaktycznej. Jako pilotażowe przedsięwzięcie, 
program zainicjował w ubiegłym roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. a wdrażaniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych zajęła się Ogólnopolska 
Fundacja Edukacji Komputerowej.

Główne cele projektu to udostępnienie szkołom platfor-
my internetowej do wzajemnego komunikowania się i wy-
mieniania poglądów, zaoferowanie nauczycielom dostępu 
do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej (pro-

duktów znanych firm, własnych, jak i materiałów przygo-
towanych przez innych nauczycieli). To także umożliwienie 
przeprowadzania i przygotowania testów, klasówek, prac 
domowych z możliwością oceniania, a także drukowania, 
prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej 
dla nauczyciela i ucznia oraz system powiadamiania ro-
dziców o wynikach uzyskiwanych przez uczniów. Rodzice 
będą mieli również wgląd w tematykę zajęć i dostęp do 
materiałów dydaktycznych.

Aktualnie szkoły posiadają bazę sprzętową. Roz-
poczęło się przygotowanie nauczycieli do „wejścia” 
w działalność E-szkoły czyli wybór i instalacja odpo-
wiedniego oprogramowania i szkolenia kadry nauczy-
cielskiej do nowego działania.

W ramach dalszych prac nad E-szkołą (zależy to od 
Urzędu Marszałkowskiego), powstać ma wojewódzki 
portal edukacyjny, który znacznie rozszerzy możliwo-
ści działania na polu edukacyjnym. Powstać ma rów-
nież ogólnopolski portal edukacyjny pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji.  Administratorzy E-szkoły

W czwartek, 15 marca br. odbyła się kolejna edycja 
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KAN-
GUR”. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na 
którego rozwiązanie uczestnicy mają 75 min. Wspólna 
dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zesta-
wy zadań dla poszczególnych grup wiekowych ustalane 
są przez międzynarodową komisję. W tym roku po raz 
pierwszy, organizator konkursu Towarzystwo Upowszech-
niania Wiedzy i Nauk Matematycznych, przygotował test 
„KANGUREK” przeznaczony dla najmłodszych matema-
tyków – uczniów klas I i II szkół podstawowych.

W SP nr 2 z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 
70 uczniów. „Kangurka” rozwiązywało 13 uczniów 
klas drugich, zestaw „Maluch” dla uczniów klas trze-
cich i czwartych – 30 osób, natomiast zestaw „Benia-
min”- dla uczniów klas piątych i szóstych – 27 osób.

9 marca b.r. w starym budynku Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Puszczykowie odbył się gminny etap kon-
kursu „ORTOGRAFICZNE POTYCZKI” organizowanego 
przez szkołę w Koziegłowach.

Ortograficzne potyczki 2007

Wyniki konkursu będą znane pod koniec maja br., jed-
nak już teraz wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza tym 
najmłodszym, należą się brawa.  tekst i foto: Agnieszka 
Frąckowiak

W etapie gminnym wzięło udział sześcioro lau-
reatów z dwóch puszczykowskich podstawówek:  
SP  nr 1 – Kamila Astapczyk, Daria Szczublewska i Adrian-
na Woroch,  SP. nr 2 – Maja Dajczak, Magdalena Józefiak  
i Tomasz Rochowiak.

Uczestnicy mieli godzinę na rozwiązanie zadań. 
Poziom był bardzo wyrównany i niewielką przewagą  
4 punktów zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej Nr 2. To właśnie oni zmierzą się z następnymi 
zadaniami w kolejnym kwietniowym etapie konkursu.

Najwyższą liczbę punktów (biorąc pod uwagę 
rywalizację indywidualną) zdobyła uczennica Szko-
ły Podstawowej Nr 1 – Adrianna Woroch 36 na 49 
punktów.

Nagrody, dyplomy i gratulacje uczniowie odebrali 
z rąk zastępcy burmistrza Anny Gonet oraz dyrekto-
rów obu szkół – Ewy Budzyńskiej i Małgorzaty Szu-
bert.  Opr. Agnieszka Molińska
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