Uczeń jest kreatywny – projekty uczniów – dodatkowe oceny
PAŹDZIERNIK
Lp.
1.

zadania
Zespół

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

14.

Zasada ogłoszenia wyników

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Kreatywni w kuchni – jesienny talerz
Uczniowie klas I- III
Od 19.09.2018 do 8.10.2018
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 18.09.2018
Joanna Kruszczyńska
Marta Kukieła
Uczeń przygotowuje potrawę z jesiennych warzyw
i owoców. Wykonuje jej zdjęcie, drukuje
i w wyznaczonym terminie przynosi je
wychowawcy.
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Do dnia 8.10.2018 uczeń oddaje wychowawcy klasy
podpisany wydruk potrawy z nazwą dania.
 Od 9.10.2018 (wtorek) do 12.10.2018 (piątek)
nastąpi prezentacja zdjęć na forum klasy –
wydruki umieszczone na gazetce ściennej.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Marta Kukieła, Joanna Kruszczyńska) zbiorą od
wychowawców
najciekawsze
zdjęcia
i zorganizują wystawę w holu szkoły
(po 12.10.2018).
 Praca zostanie oceniona przez wychowawcę
klasy wg skali ocen obowiązującej w klasach
I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Ocenę
za
przyniesioną
pracę
wystawia
wychowawca klasy i informuje o niej ucznia
podczas indywidualnej konsultacji. Ocena zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny

Uczeń- październik).
15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

LISTOPAD
Lp.
1.

Zespół

zadania

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Rzeczy, które mówią
Uczniowie klas I- III
Od 22.10.2018 do 9.11.2018
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 19.10.2018
Violetta Grześkowiak
Paulina Błażejczak
Uczeń
szuka
starego,
zapomnianego
i nieużywanego przedniemu, który jest pamiątka po
przodku. Wykonuje jego zdjęcie. Na kartce formatu
A4 zapisuje nazwę przedmiotu, jego przeznaczenie
i ciekawostki o przedmiocie (np. komu służył, w jaki
sposób znalazł się w rodzinie, komu jest
przekazywany itp.).
W wyznaczonym terminie
przynosi i oddaje wychowawcy:
- zdjęcie starego przedmiotu zapisane na nośniku
danych,
- estetycznie wykonaną kartę z nazwą i opisem
przedmiotu .
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Do dnia 9.11.2018 (piątek) uczeń oddaje
wychowawcy klasy:
- zdjęcie przedmiotu zapisane na nośniku danych,
- estetycznie wykonaną kartę z jego krótkim
opisem.
 Od 12.11.2018 (poniedziałek) do 16.11.2018
(piątek) nastąpi prezentacja zdjęć na forum
klasy (wykorzystanie projektorów i tablic
multimedialnych) wraz z ich słownym opisem.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Violetta Grześkowiak, Paulina Błażejczak)
zbiorą od wychowawców najciekawsze zdjęcia
oraz opisy przedmiotów i zorganizują wystawę
w holu szkoły (po 16.11.2018).
 Praca zostanie oceniona przez wychowawcę
klasy wg skali ocen obowiązującej w klasach
I- III.

14.

Zasada ogłoszenia wyników

15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Ocenę
za
przyniesioną
pracę
wystawia
wychowawca klasy i informuje o niej ucznia
podczas indywidualnej konsultacji. Ocena zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny
Uczeń- listopad).

GRUDZIEŃ
Lp.
1.

Zespół

zadania

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

14.

Zasada ogłoszenia wyników

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Mozaika z figur geometrycznych
Uczniowie klas I- III
Od 20.11.2018 do 4.12.2018
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 19.11.2018
Violetta Grześkowiak
Monika Tomowiak- Stańczak
Uczeń wycina figury geometryczne z kolorowego
papieru. Na kartce formatu A3 lub A4 układa,
a następnie wykleja z nich mozaikę o tematyce
zimowej lub świątecznej. W wyznaczonym terminie
przynosi pracę do szkoły i oddaje wychowawcy.
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Do dnia 4.12.2018 (wtorek) uczeń oddaje
wychowawcy klasy estetycznie wykonaną pracę
(mozaikę z figur geometrycznych) na kartce
formatu A3 lub A4.
 Od 5.12.2018 (środa) do 7.12.2018 (piątek)
nastąpi prezentacja wykonanych prac na forum
klasy wraz z ich słownym opisem.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Violetta Grześkowiak, Monika TomowiakStańczak)
zbiorą
od
wychowawców
najciekawsze prace i zorganizują wystawę
w holu szkoły (po 10.12.2018).
 Praca zostanie oceniona przez wychowawcę
klasy wg skali ocen obowiązującej w klasach
I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Ocenę
za
przyniesioną
pracę
wystawia
wychowawca klasy i informuje o niej ucznia
podczas indywidualnej konsultacji. Ocena zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny

Uczeń- grudzień).
15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

STYCZEŃ
Lp.
1.

Zespół

zadania

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

14.

Zasada ogłoszenia wyników

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Poznań dawniej, Poznań dziś
Uczniowie klas I- III
Od 17.12.2018 do 7.01.2019
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 14.12.2018
Marta Kukieła
Joanna Kruszczyńska
Uczeń wykonuje pracę plastyczną pt. „Poznań
dawniej, Poznań dziś”. Na kartkach formatu A3,
dowolną techniką przedstawia znane miejsca
naszego miasta dawniej lub dziś. W wyznaczonym
terminie przynosi pracę do szkoły i oddaje
wychowawcy.
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Do dnia 7.01.2019 (poniedziałek) uczeń oddaje
wychowawcy klasy estetycznie wykonaną pracę
(znane miejsce w Poznaniu dawniej lub dziś) na
kartce formatu A3 lub A4.
 Od 8.01.2019 (wtorek) do 11.01.2019 (piątek)
nastąpi prezentacja wykonanych prac na forum
klasy wraz z ich słownym opisem.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Joanna Kruszczyńska, Marta Kukieła) zbiorą od
wychowawców najciekawsze prace i zorganizują
wystawę w holu szkoły (po 11.01.2019).
 Praca zostanie oceniona przez wychowawcę
klasy wg skali ocen obowiązującej w klasach
I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Ocenę
za
przyniesioną
pracę
wystawia
wychowawca klasy i informuje o niej ucznia
podczas indywidualnej konsultacji. Ocena zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny

Uczeń- styczeń).
15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

LUTY
Lp.
1.

Zespół

zadania

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Doświadczenia
Uczniowie klas I- III
Od 11.01.2019 do 22.02.2019
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 10.01.2019
Aldona Walerczyk
Paulina Błażejczak
Uczeń przygotowuje w domu doświadczenie.
W wyznaczonym terminie przynosi do szkoły
potrzebne produkty, przybory, przyrządy itp. –
mając na uwadze bezpieczeństwo własne i innych –
i wykonuje doświadczenie na forum klasy. Lub
prezentuje wyniki prowadzonego w domu
doświadczenia w formie otrzymanego w ten sposób
eksponatu.
Po wykonanym zadaniu opisuje
kolegom i koleżankom zaprezentowane zjawisko
lub eksponat i wymienia potrzebne produkty,
przyrządy oraz wyjaśnia zaistniałe efekty
doświadczenia lub proces powstawania eksponatu.
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Zaprezentowanie doświadczenia (lub jego wyniku
w postaci uzyskanego eksponatu.)
 Od 18.02.2019 (poniedziałek) do 22.02.2019
(piątek) nastąpi prezentacja przygotowanych
doświadczeń na forum klasy wraz z ich słownym
opisem.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Aldona Walerczyk, Paulina Błażejczak) zbiorą
od wychowawców zdjęcia wykonane w czasie
prezentacji doświadczeń lub eksponatów wraz
z ich opisem. Opisane i sfotografowane
wydarzenia zamieszczą na stronie www naszej
szkoły (po 22.02.2019).
 Doświadczenie wykonane przez ucznia zostanie
ocenione przez wychowawcę klasy wg skali
ocen obowiązującej w klasach I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji

14.

Zasada ogłoszenia wyników

15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Ocenę za wykonaną pracę wystawia wychowawca
klasy i informuje o niej ucznia podczas
indywidualnej
konsultacji.
Ocena
zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny
Uczeń- luty).

MARZEC
Lp.
1.

Zespół

zadania

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

14.

Zasada ogłoszenia wyników

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Przewodnik po Unii Europejskiej
Uczniowie klas I- III
Od 18.02.2019 do 13.03.2019
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 15.02.2019
Monika Tomowiak- Stańczak
Katarzyna Mielnik
Uczeń wykonuje w domu przewodnik po kraju lub
mieście europejskim (dowolnego formatu).
Zapisuje w nim ważne informacje i ciekawostki.
Dołącza rysunki i zdjęcia. W wyznaczonym terminie
przynosi pracę do szkoły i oddaje wychowawcy.
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Do dnia 13.03.2019 (środa) uczeń oddaje
wychowawcy klasy estetycznie wykonaną pracę przewodnik po wybranym kraju lub mieście
europejskim.
 Od 13.03.2019 (środa) do 15.03.2019 (piątek)
nastąpi prezentacja wykonanych prac na forum
klasy wraz z ich słownym opisem.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Monika
Tomowiak-Stańczak,
Katarzyna
Mielnik) zbiorą od wychowawców przewodniki
i zorganizują wystawę w holu szkoły (po
15.03.2019).
 Praca zostanie oceniona przez wychowawcę
klasy wg skali ocen obowiązującej w klasach
I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Ocenę
za
przyniesioną
pracę
wystawia
wychowawca klasy i informuje o niej ucznia
podczas indywidualnej konsultacji. Ocena zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny

Uczeń- marzec).
15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

KWIECIEŃ
Lp.
16.
17.
18.
19.

Zespół
Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań

zadania

20.
21.
22.

Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

23.
24.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

25.

Przykład działań – wzór dla ucznia

26.

Zasady oddania pracy

27.

Sposób prezentacji prac i termin

28.

Ocena za pracę

29.

Zasada ogłoszenia wyników

Opis
Zespół nauczycieli języka angielskiego w klasach 1-3
Dorota Brocka
Język angielski
Przewodnik po Poznaniu (mapa najbliższej okolicy)
– klasy 2-3
Flagi krajów uczestniczących w projekcie Erasmus+
- klasy 1
Uczniowie klas I- III
Od 1.04.2019 do 24.04.2019
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 1.04.2019
Dorota Brocka
Uczeń klasy 2 i 3 wykonuje w domu mapę po
najbliższej okolicy szkoły. Wypisuje w języku
angielskim nazwy okolicznych obiektów i
charakterystycznych miejsc.
Uczeń klasy 1 wykonuje w domu flagę kraju
uczestniczącego w projekcie Erasmus+.
W wyznaczonym terminie przynosi pracę do szkoły
i oddaje wychowawcy.
Uczeń przegląda różne mapy, aby wiedzieć jak
wygląda mapa
Do dnia 17.04.2019 (środa) uczeń oddaje
wychowawcy klasy estetycznie wykonaną pracę mapę po najbliższej okolicy.
 24.04.2019 (środa) nastąpi prezentacja
wykonanych prac na forum klasy i wybór
najestetyczniejszych.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
(Dorota Brocka) zbierze od wychowawców
mapy i flagi i wręczy uczniom, którzy
uczestniczą w programie Erasmus+
 Praca zostanie oceniona przez nauczyciela
języka angielskiego wg skali ocen obowiązującej
w klasach I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego
Ucznia.
Przedstawienie wyników na forum klasy . Prace nie
wybrane do wręczenia uczniom uczestniczącym w

projekcie Erasmus+ zostaną wywieszone na gazetce
klasowej. Ocena będzie zanotowana w dzienniku
elektronicznym (język angielski) wraz z
komentarzem (np. Kreatywny Uczeń- kwiecień) i
przekazana wychowawcy danej klasy.
30.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

MAJ
Lp.
1.

zadania
Zespół

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący
Przedmiot
Tytuł działań
Grupa docelowa
Termin od do
Sposób ogłoszenia i data

8.
9.

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie
(nazwiska)
Dokładny opis działania ucznia

10.

Przykład działań – wzór dla ucznia

11.

Zasady oddania pracy

12.

Sposób prezentacji prac i termin

13.

Ocena za pracę

Opis
Zespół samokształceniowy nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Katarzyna Mielnik
Edukacja wczesnoszkolna
Wyrazowe cięcie-gięcie
Uczniowie klas I- III
Od 23.04.2019 do 27.05.2019
Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie umieszczają
informację o zadaniu:
- w dzienniku elektronicznym (wiadomość do
rodziców)
- na tablicy Małego Samorządu.
Dodatkowo osoby te przekazują karty
informacyjne/ plakaty z informacją o zadaniu
wszystkim wychowawcom klas I- III do powieszenia
na gazetkach klasowych.
Data ogłoszenia: 22.04.2018
Aldona Walerczyk
Katarzyna Mielnik
Uczeń wykonuje jedno z podanych zadań
polonistycznych (zależnie od poziomu klasy
i własnych możliwości): piktogramy do słów lub
zdań o znaczeniu wielorakim wraz z podpisem;
zaszyfrowane słowa w innych słowach lub zdaniach;
palindromy; krzyżówki; skojarzenia; rebusy.
Uczeń oddaje swoją pracę na formacie A4 lub A3.
Praca może być wydrukiem z komputera lub
starannie wykonanym plakatem.
W wyznaczonym terminie uczeń przynosi pracę do
szkoły i oddaje wychowawcy.
Uczeń kreatywny nie potrzebuje wzoru do
powielenia.
Do dnia 27.05.2019 (poniedziałek) uczeń oddaje
wychowawcy klasy estetycznie wykonaną pracę.
 Od 28.05.2019 (wtorek) do 31.01.2019 (piątek)
nastąpi prezentacja wykonanych prac na forum
klasy wraz z ich słownym opisem.
 Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie zadania
Aldona Walerczyk, Katarzyna Mielnik) zbiorą od
wychowawców najciekawsze prace i zorganizują
wystawę w holu szkoły (po 31.05.2019).
 Praca zostanie oceniona przez wychowawcę
klasy wg skali ocen obowiązującej w klasach
I- III.
 Ocena będzie dołączona do adnotacji
wychowawcy klasy jako dodatkowa aktywność
ucznia ubiegającego się o tytuł Wzorowego

14.

Zasada ogłoszenia wyników

15.

Ewaluacja: (po jednym zdaniu)
Osiągnięte cele
Trudności
Wnioski do dalszej pracy

Ucznia.
Ocenę
za
przyniesioną
pracę
wystawia
wychowawca klasy i informuje o niej ucznia
podczas indywidualnej konsultacji. Ocena zostaje
zanotowana w dzienniku elektronicznym (edukacja
społeczna) wraz z komentarzem (np. Kreatywny
Uczeń- maj).

