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Szkoła Podstawowa nr 3 im. płk 

Aleksandra Krzyżanowskiego  

„Wilka”  ul. Grotta 3                                                  

28 – 100 Busko - Zdrój 
 

 

Tel. 

413786939 
Fax. 

413786939 

e-mail 

sp3busko@poczta.

onet.pl 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za wartość 
merytoryczną publikacji  

Kamila Urban, Joanna Bucka 

Zakres 

działania: 

Edukacja 
wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne,  
j. polski, j. angielski, zajęcia komputerowe 

Wychowanie i profilaktyka  

- wszechstronny rozwój dziecka 
-indywidualne podejście do ucznia-zaspokajanie jego potrzeb 
rozwojowych  
-rodzina jako partner szkoły w wychowaniu dziecka 

-budowanie więzi międzyludzkich 
-kształtowanie właściwych postaw związanych ze spędzaniem 
czasu wolnego 
 -kształtowanie inteligencji emocjonalnej- zdolność 
rozumienia siebie i własnych emocji, kierowanie nimi i 
kontrolowanie ich (umiejętność radzenia sobie ze stresem) 
-kształtowanie samooceny, samoświadomości i 
samodyscypliny 

 

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia  
(zajęcia pozalekcyjne) 

Koło muzyczne 
Koło modelarskie 
 
 

Organizacja i zarządzanie - 

Inne obszary (określić jakie) Współpraca z rodzicami i Radą Rodziców 

Temat działania: 

 

"Show time"- przegląd talentów i pasji naszych wychowanków oraz ich rodziców. 

Cele działania: 

 

-rozwijanie zainteresowań uczniów 

-umożliwienie uczniom prezentacji ich pasji i zdolności 

-rozwijanie umiejętności autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem 

-kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi  indywidualnemu i społecznemu (poczucie własnej wartości, 

kreatywność, wytrwałość, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa) 

-motywowanie uczniów do kontynuowania rozwoju ich zainteresowań, poprzez ukazanie przykładu rodziców 

kultywujących swoje pasje 

-intensyfikacja współpracy na linii rodzic-nauczyciel w kwestii edukacji i wychowania dziecka (wspólne działania 

mające na celu motywowanie uczniów do rozwoju ich zdolności, właściwego spędzania czasu wolnego,  kształtowania 

wiary we własne możliwości itd.) 
-popularyzacja działań artystycznych w szkole 

-promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego  

-rozwijanie pozytywnych relacji na stopie uczeń-nauczyciel- rodzic 

-promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 



Opis działania: 

 

 

Inicjatywa organizacji imprezy "Show time" narodziła się w związku z chęcią wspierania uzdolnień naszych 

podopiecznych oraz promowania ich talentów w obrębie szkoły, jak i w środowisku lokalnym.  Ponadto jednym z 

zamysłów podczas planowania przeglądu było podkreślenie istotnej  roli rodziców w edukacji i wychowywaniu dzieci i 

zachęcenie ich do podjęcia współpracy ze szkołą. Jak wiadomo wszelkie przedsięwzięcia promujące osiągnięcia 

uczniów wpływają na pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym. Na co dzień zależy nam również na tym, aby 

szkoła była postrzegana jako bezpieczne, przyjazne uczniom  miejsce umożliwiające im wszechstronny rozwój, gdzie 

wzajemne relacje na linii rodzic- uczeń -nauczyciel są jak najbardziej pozytywne. Stąd też pomysł, aby zwieńczeniem 
przeglądu młodych artystów była zabawna scenka przygotowana przez nauczycieli we współpracy z uczniami, czy też 

rodzicami.  

 

 

Pierwsza edycja imprezy "Show time" odbyła się w naszej szkole 5 maja 2016r.  Przygotowania do imprezy rozpoczęły 

się jednak wcześniej, bowiem  w każdej klasie odbyły się eliminacje klasowe,  celem wyboru dwójki uczestników/ 

zespołów  reprezentujących daną klasę. W zabawnie przystrojonej sali uczniowie zaprezentowali swoje zdolności 

wokalne, taneczne, grę na instrumencie, zdolności recytatorskie czy pokaz sztuk walki.  Za swoje występy zostali 

nagrodzeni gromkimi brawami widowni, wśród której byli ich koledzy i koleżanki z klasy, nauczyciele, dyrekcja oraz 

członkowie rodziny. Również rodzice mieli swój ogromny wkład w charakter imprezy. Oprócz przygotowania dzieci i 

udzielonego im wsparcia posiadający fantastyczne pasje rodzice zorganizowali wystawki swoich prac- ręcznie robione 
przedmioty i biżuteria, haftowane obrusy i serwetki, wystawa aparatów fotograficznych i zdjęć. W trakcie imprezy 

wszyscy mogli podziwiać talent wokalny zaprezentowany przez jedną z mam, jak również zdolności fryzjerskie mamy 

naszej uczennicy, która zaprezentowała pokaz fryzur przygotowywanych w trakcie imprezy. Dzieci z zachwytem 

oglądały przygotowane wystawki i występy rodziców. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele zaprezentowali zabawną 

scenkę o tematyce szkolnej, która również wzbudziła pozytywną reakcję widowni. Słodki poczęstunek podczas 

przeglądu zagwarantowała wszystkim Rada Rodziców.  

 

 

Druga edycja imprezy "Show time" odbyła się 15 grudnia 2016 r. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 

Narodzenia przygotowana została wspaniała,  świąteczna dekoracja sali. Podobnie jak podczas pierwszej edycji imprezy 

z każdej klasy zostali wybrani reprezentanci,  których zadaniem było zaprezentowanie swoich pasji i talentów w trakcie 

"Show time". W tym roku uczniowie demonstrowali talenty wokalne, taneczne, akrobatyczne, recytatorskie i plastyczne.  
 Rodzice zaś, prezentowali swoje talenty kulinarne przygotowując słodkie wypieki - ciasteczka, rogaliki, pierniczki. 

Zachęcone widokiem tych wspaniałych słodkości dzieci z pewnością będą miały swój wkład w przygotowania 

tegorocznych świątecznych potraw w swoich domach rodzinnych. Po obejrzeniu ciekawych występów uczniów 

przyszedł czas na prezentację talentów aktorskich nauczycieli naszej szkoły przy wsparciu rodziców.  Zabawna 

inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt. "Rzepka" zaprezentowana przez grono pedagogiczne wywołała uśmiech na 

twarzy publiczności i została nagrodzona gromkimi brawami.  Dzieci i rodzice prezentujący swoje zdolności i pasje 

zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. Uczniowie otrzymali nagrody, dzięki wsparciu finansowemu Rady 

Rodziców. Z kolei rodzice otrzymali piękne ozdoby choinkowe, przygotowane własnoręcznie przez naszych zdolnych 

uczniów.  

 

Opis uzyskanych efektów: 

 

 Uczniowie zaprezentowali swoje pasje i zdolności.  

 Uczniowie doskonale odnaleźli się w sytuacji wymagającej od nich autoprezentacji i poradzenia sobie z 

towarzyszącym im stresem podczas występu.  

 Prezentacja umiejętności uczniów stanowiła motywację dla każdego, kto poszukuje swojej pasji lub chce ją 

rozwijać.  

 Publiczne wystąpienie wpłynęło na rozwój u uczestników takich cech jak kreatywność, wytrwałość, wzmocniło 

poczucie wartości i umiejętność pracy zespołowej.   

 Pogłębienie współpracy szkoły  z rodzicami- aktywna rola rodzica w procesie edukacji i wychowania dziecka.  

 Zaprezentowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego.  

 Podjęte działania wpłynęły na tworzenie przyjaznego klimatu wśród społeczności szkolnej.  

 
 



Wnioski z realizacji: 

 

Rozwój intelektualny dziecka ma fundamentalne znaczenie dla działalności każdej szkoły czy placówki oświatowej. 

Równie ważne jest jednak to, aby dziecko miało możliwość rozwinąć się także fizycznie, wykształcić swoją osobowość, 

emocjonalność czy umiejętności społeczne. Jednym z aspektów tego wszechstronnego rozwoju jest wspieranie dziecka 

w poszukiwaniu, rozwijaniu i promowaniu jego uzdolnień, zainteresowań. Jako nauczyciele możemy stworzyć dzieciom 

okazję do odkrycia tego, co je cieczy i fascynuje, wspierać ich w kształtowaniu tych pasji oraz promować ich talenty 

poprzez takie imprezy jak "Show time". Każdy występ dziecka przed szerszą publicznością wyposaża je w jakże ważne 

w dalszym życiu umiejętności samodyscypliny, samooceny, radzenia sobie ze stresem, czasem i również współpracy z 

innymi ludźmi.  Bardzo ważną rolę w wykształceniu u dzieci tych wszystkich cech oraz  motywowaniu w rozwijaniu 
uzdolnień ma środowisko rodzinne ucznia. Ujednolicenie oddziaływań ze strony nauczycieli i rodziców może przynosić 

najlepsze efekty, dlatego tak ważne jest  angażowanie rodziców w takie przedsięwzięcia. Prezentacja pasji  rodziców 

uświadamia dzieciom, że warto mieć jakieś zainteresowania i dążyć do ich rozwijania. Z kolei możliwość współpracy 

nauczycieli z dziećmi i rodzicami podczas przygotowywania imprezy i prezentacji zabawnych scenek pomaga tworzyć 

przyjazną atmosferę w szkole i  rozwijać dobre relacje wśród społeczności szkolnej.  

 

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań: 

Rada Rodziców 

BSCK 

 

 

Czas/okres realizacji zadania: 

I edycja- 5 maj 2016r. 
II edycja - 15 grudnia 2016r. 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:  

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez szkoły, które mają na celu promowanie zdolności i umiejętności jej 

wychowanków  są ważne, nie tylko ze względu na promocję szkoły w środowisku lokalnym, ale również korzyści jakie 

z nich płyną dla samych uczniów. Dodatkowo te przedsięwzięcia, które angażują w tak szerokiej mierze rodziców są 

szczególnie istotne z perspektywy ogromnej roli wychowawczej rodziny. Korelacja działań podejmowanych przez 

nauczycieli i rodziców jest niezwykle istotna we właściwym rozwoju młodego człowieka. 

 

Trudności w realizacji:  

- 

Wykaz załączników: 

-prezentacja ppt. 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu 

dobrej praktyki. 
 

  Busko- Zdrój, 20.01.2017r.                                                                                        Marek Madetko 

       Miejscowość, data                                                                                            Podpis dyrektora szkoły/placówki 
 

 

UWAGI ! 

 

Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres 

kurator@kuratorium.kielce.pl 

 

Wymagania: 

1. Opracowanie proszę przygotować w formie plików tekstowych: doc lub prezentacji ppt. Można 

uzupełnić 6 zdjęciami do 400 kB każde (dołączone osobno). 

2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb. 

 

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium 

Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 
 

 

mailto:kurator@kuratorium.kielce.pl

