
Sprawozdanie z działalności 

Klubu Młodego Nauczyciela Oddziału ZNP w Zabrzu

w 2016 roku

Klub Młodego Nauczyciela podejmował wiele działań skierowanych do młodych nauczycieli,

wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. W mijającym roku zorganizowano następujące

szkolenia:

 „Budzi się wiosna – nowe techniki prac przestrzennych na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych”

(kol. Monika Mazur – Wdowska, kol. Bożena Pędzik)

 „Torby papierowe na każdą okazję” (kol. Katarzyna Leśniewska, kol. Monika Pelczarska)

Niestety zaplanowane wyjazdowe szkolenie Klubu Młodego Nauczyciela w maju 2016 r. nie doszło do

skutku ze względu na niskie zainteresowanie wyjazdem.

 Działalność KMN nie dotyczyła jedynie obszaru miasta Zabrze. Kol. Maria Klich –  zastępca

przewodniczącej KMN jest również członkiem Centralnej Komisji Młodych OPZZ w Warszawie. 

Członkinie KMN – kol. Maria Klich oraz kol. Karolina Kolińska, jak również kol. Joanna Nikołajew

– członek Zarządu Oddziału ZNP w Zabrzu, brały udział w XII Ogólnopolskim Zlocie Młodych Nauczycieli

w Chorzowie.

W mijającym roku 2016 r., Zarząd Oddziału ZNP w Zabrzu wsparł  Zabrzański Nauczycielski Chór

„Laetitia Cantus”,  dzięki  czemu  chór  mógł  nagrać  i  wydać  płytę  z  kolędami.  Do  chóru  należy  13

nauczycielek,  z  czego  11  pań to członkinie ZNP „młode duchem”. Chór  uświetnił  swoim  śpiewem

związkowe spotkanie Sekcji Emerytów i Rencistów w dniu 28 stycznia 2016 r. 22 marca 2016 r. w kościele

pod wezwanie św. Andrzeja odbył się wspólny koncert  z mołdawskim chórem „Rapsodia”,  który gościł

w  naszym mieście.  16  czerwca  2016  r.  chór  wzbogacił  śpiewem obchody IX  Metropolitalnego  Święta

Rodziny występując w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 8 września 2016 r. chór zaśpiewał na

wspólnym koncercie z japońskim chórem „Puramu Ume Ko – Rasu” w Teatrze Nowym. W koncercie oraz

spotkaniu integracyjnym również wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Zabrzu oraz władze

miasta Zabrze. 7 października 2016 r. chór zainaugurował nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego

Wieku działającego w Zabrzu.

26  kwietnia  2016  r.  Klub  Młodego  Nauczyciela  zorganizował  spotkanie  integracyjne  swoich

członków w ramach oferty „Kino na obcasach” zapraszając nauczycieli do Multikina na seans pt. „Wszystko

gra”. Wyjście zostało dofinansowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Zabrzu.

Klub Młodego Nauczyciela prowadzi korespondencję elektroniczną ze swoimi członkami korzystając

z adresu kmnzabrze@op.pl. Klub posiada również aktualizowaną na bieżąco zakładkę na stronie internetowej

Oddziału ZNP w Zabrzu.

kol. Anna Janik


