
Projekt Pomoc Koleżeńska 

Na czym polega i jak działa? 
Inaczej mówiąc, wszystko o projekcie 

 

 

Jak to się zaczęło? Jaki był przebieg przygotowań? 

Pomysłodawcą akcji jest opiekunka samorządu uczniowskiego Pani Marzena 

Marciniak, to właśnie w jej głowie narodził się pomysł na tak świetne 

przedsięwzięcie. Niedługo po przedstawieniu projektu Pani Dyrektor oraz 

przewodniczącym samorządu uczniowskiego zostało zorganizowane spotkanie, 

na którym chętni uczniowie mogli się zapisywać, by pomagać innym. Po 

spotkaniu ruszyły przygotowania do rozpoczęcia projektu. Głównym 

organizatorem został Hubert Bardian. Na początku zostały przejrzane 

zgłoszenia, zrobiono listy oraz tabelki korepetytorów. Następnie zostały 

zakupione teczki oraz skoroszyty dla korepetytorów, w których znajdują się 

tabelki, które muszą być uzupełniane przez uczniów pomagających po każdej 

lekcji. Wreszcie zorganizowano spotkanie dla osób, które będą przekazywać 

wiedzę potrzebującym i omówiono na nim kilka ważnych informacji.  

18.02.19 r. projekt wystartował. 

  

Cel akcji 

Celem projektu jest przede wszystkim wzajemna pomoc i integracja uczniów. 

Dzięki akcji uczeń będzie mógł skorzystać z zupełnie darmowej pomocy, zamiast 

siedzieć samemu w domu nad książkami lub prosić rodziców o pomoc może 

zapisać się na lekcje, na których korepetytor spokojnie wszystko wytłumaczy. 

 

Miejsce korepetycji 



Lekcje najczęściej będą odbywały się w bibliotece lub w świetlicy. Każdy uczeń 

zapisujący się na korepetycje, proszony jest o wpisywanie do tabelki (zapisów) 

również miejsca, w którym chciałby się uczyć. 

Czy dla uczniów którzy będą pomagać są jakieś nagrody? 

Dobre pytanie! Dla korepetytorów są przewidziane pochwały (z zachowania w 

Librusie) i niewielkie upominki (nagrody) za rzetelne przekazywanie wiedzy oraz 

wypełnianie swoich obowiązków.  

 

Czy korepetytorzy są jakoś sprawdzani, gdy mówią, że 

udzielali komuś pomocy? 

Tak, zawsze po lekcji z uczniem korepetytor ma o obowiązek uzupełniania 

tabeli, którą otrzymał na ostatnim zebraniu. W tabelce są takie rubryki jak: 

imię,  nazwisko, klasa ucznia, któremu korepetytor pomagał czy podpis 

nauczyciela, który może potwierdzić, że lekcja się odbyła np. podpis Pani 

Bibliotekarki. 

 

Jak można zostać korepetytorem? 

Jeśli osoba czująca się na siłach, by przekazywać wiedzę innym, chce zostać 

korepetytorem może się zapisać w sekretariacie wpisując się na listę, napisać 

maila na adres projekt.pk.sp112@gmail.com podając w nim informację jak się 

nazywa, z której klasy jest, w jakim przedmiocie lub przedmiotach chce 

pomagać, kiedy może to robić (dni i godziny) oraz którym klasom chce udzielać 

pomocy. Zapisać się na lekcje można również u jednego z organizatorów  

- Huberta Bardiana (klasa 8a). 

 

Jak zapisać się na lekcję, gdy potrzebuję pomocy? 

To bardzo proste, wystarczy pójść do sekretariatu. Tam będzie czekała lista, na 

której znajduje się instrukcja jak krok po kroku zapisać się  na korepetycje. 

Zawsze również można napisać maila na adres projekt.pk.sp112@gmail.com 

podając w nim informację: imię, nazwisko, klasa chętnego, kiedy uczeń chciałby 
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mieć lekcje (dzień/dni i godziny), czy lekcje mają się odbyć jednorazowo czy 

mają się odbywać stale, cyklicznie oraz gdzie uczeń chce się uczyć  

(np. w bibliotece, w świetlicy). 

Gdzie można zgłosić błąd lub problem? 

Z takimi rzeczami najlepiej kierować się do głównego organizatora (Hubert 

Bardian klasa 8a), opiekunki akcji (Pani Marzena Marciniak),  pozostałych 

organizatorów (Jakub Mierzwa kl. 8a, Julia Gierczak kl. 7a), można również 

napisać maila na adres projekt.pk.sp112@gmail.com i wyjaśnić w nim, co się  

stało. Prosimy o informowanie, gdy np. korepetytor nie przyszedł na lekcje, 

dane ucznia są źle zapisane w tabelce (w gablotce samorządu uczniowskiego). 

Z góry przepraszamy za niedogodności oraz problemy i dziękujemy 

za zgłaszane ich. 

 

Jak wyglądają korepetycje? 

Lekcje zazwyczaj wyglądają w następujący sposób: po zapisaniu się na nie, 

osoba (jedna lub dwie), która będzie udzielała pomocy przychodzi w ustalone 

miejsce, chwilę poznaje się z uczniem następnie rozmawia z nim na temat 

problemu w nauce (rozmowa o tym czego  chce się nauczyć), później odbywa 

się lekcja, osoba dzieląca się swoja wiedzą pomaga w zadaniach, zrozumieniu 

tematów, czy odrobieniu pracy domowej. Na sam koniec lekcji zostają zebrane 

dane ucznia, który potrzebował pomocy. 

 

Kiedy mogę się zapisać (czy jak nie rozumiem zadania,  

czy jak mam problem z całym tematem)? 

Zapisywać się można, gdy nie rozumie się pewnego tematu, ma się problem z 

pewnym zakresem materiału (np. dzielenie pisemne) lub gdy chce się odrobić 

pracę domową (dosyć długą) z tematu, którego nie do końca się pojmuje. 

Oczywiście zawsze można się zapisać na korepetycje, nawet z powodu 

niewymienionego powyżej, jednak prosimy, aby nie zabierać czasu 

korepetytorom, jak ma się problem np. z jednym zadaniem. 
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Ogólne wyjaśnienie projektu 

Projekt Pomoc Koleżeńska powstał, aby uczniowie z naszej szkoły mogli się 

zintegrować oraz nauczyć się pomagania sobie wzajemnie. Pomysłodawcą akcji 

jest Pani Marzena Marciniak, organizatorem reprezentacja samorządu 

uczniowskiego (głównie Hubert Bardian z kl. 8a). Korepetycje odbywają się 

najczęściej w bibliotece lub w świetlicy, miejsce lekcji wybiera osoba, która 

potrzebuje pomocy. Aby zostać korepetytorem, trzeba zgłosić się do 

sekretariatu, tam wpisać się na listę, napisać maila na adres 

projekt.pk.sp112@gmail.com, można również zapisać się u organizatora 

głównego. Za spełnianie obowiązków oraz rzetelne przekazywanie wiedzy 

potrzebującym, korepetytorzy będą nagradzani pochwałami z zachowania w 

Librusie oraz drobnymi upominkami. Co jakiś czas odbywać się będzie 

weryfikacja, polegała ona będzie na sprawdzeniu , czy rzeczywiście zajęcia się 

odbyły i czy ,,nauczyciel” może dostać za nie pochwałę (czy drobną nagrodę). 

Sprawdzane są tabelki, które korepetytorzy muszą uzupełniać po każdej lekcji, 

w tabelce musi być uwieczniony m.in. podpis nauczyciela, który może 

potwierdzić, iż dana lekcja się odbyła. Gdy ktoś chce się zapisać na lekcje, aby 

podszkolić się w jakimś temacie, może to zrobić zgłaszając się do sekretariatu 

(tam będzie czekała lista, na którą trzeba się wpisać), bezpośrednio do 

głównego organizatora projektu lub pisząc na maila 

projekt.pk.sp112@gmail.com . Błędy lub problemy prosimy zgłaszać do 

organizatorów, sekretariatu oraz pisząc maila na adres 

projekt.pk.sp112@gmail.com . Na lekcje można zapisywać się, gdy nie może się 

zrozumieć pewnego tematu, ma się problem z jakimś materiałem 

(np. mnożenie pisemne, znaczenie środków stylistycznych w zdaniu), zawsze 

można odrobić pracę domową z korepetytorem i nauczyć się wielu rzeczy. 

Przebieg korepetycji wygląda następująco: po zapisaniu się na lekcje osoba 

(jedna lub dwie), która będzie udzielała pomocy, przychodzi w ustalone 

miejsce, chwilę poznaje się z uczniem, następnie rozmawia z nim na temat 

problemu w nauce (rozmowa o tym, czego  chce się nauczyć), później odbywają 

się zajęcia. Osoba dzieląca się swoja wiedzą pomaga w zadaniach, zrozumieniu 

tematów, czy odrobieniu pracy domowej. Na sam koniec lekcji zostają zebrane 

dane ucznia, który potrzebował pomocy. W sprawach projektu prosimy o 

kontaktowanie się z: opiekunką akcji – Panią Marzeną Marciniak, głównym 

organizatorem przedsięwzięcia - Hubertem Bardianem (kl. 8a)  

oraz z sekretariatem szkolnym. 
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