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Pieczęć szkoły/placówki 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKJ 
do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Nazwa szkoły/placówk i , w której realizowane jest 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie 

działanie 

Imi9 i nazwisko dyrektora 
mgr Mirosław Madej 

szkoły/placówki 

Pmczów 28-400 
Tel. Fax. e-mail 
413573891 413573891 madgiml @wp.pl 

Adres ul. 7 Źródeł 7 

Imię i nazwisko osoby 
Renata Grosieka, Urszula Dziabała , Edyta Pruś, Andrzej Cepak, Dorota Chrobot, 

odpowiedzialnej za wartość 
merytoryczną publikacji Jolanta Lata, Elżbieta Nowak 

Edukacja lak 

Wychowanie i profilaktyka lak 
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia 

tak 
Zakres I (zajecia Dozalekcvine) 

działania: Organizacja i zarządzanie 
Realizacja godzin dodatkowych wynikających 
z art. 42 ust.2 Karty Nauczvciela 

Inne obszary (określić jakie) Integracja ze środowiskiem lokalnym, społecznością szkolną 
i rodzicami. 

Temat działania : 

EDUKACYJNE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ 

Cele działania : 

• wyzwolen ie twórczej aktywności dzieci 

• doświadczanie przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych 

• rozwój wyobrażni i kreatywności uczniów 

• kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacj i poezji 

• wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki 

• wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania s ię w rolę i akcję 

• rozwijanie umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania s ię z nimi na scenie 

• wszechstronny rozwój osobowośc i ucznia wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość 

• integracja ze środowiskiem rodzinnym i lokalną społecmością 

• poznanie procesu twórczego nad spektaklem 

• propagowanie czytelnictwa wśród uczniów oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 

• rozpoznawanie bajkowych bohaterów oraz znajomość tytułów bajek 

• dzielenie się swoją wiedzą na temat treśc i bajek i ich bohaterów 

• wdrażanie dzieci do postrzegania książki jako źródła przeżyć i emocji 

• rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywnośc i w dziedzinie plastyki 
• rozwijanie zdolności manualnych 

• uwrażl iwien ie na potrzeby innych 

• czerpanie radości z niesienia pomocy 

• dostrzeganie w najbliższym środow isku osób potrzebuj ących naszego wsparcia 

• integracja ze społecznością pozaszkolną 

• promocja szkoły w środowisku lokalnym. 



Opis dzialania: 
W roku szkolnym 2017 /l8 odbyło się w naszej szkole szereg przedsięwzięć propagujących rozwój czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 
Pierwszą akcją był konkurs czytelniczy, w którym uczestniczyli uczniowie klas 1- III. Zmagali s ię oni z pytaniami 

dotyczącymi bohaterów znanych bajek. - w formie quizu. Oprócz tego rozwiązywali zagadki związane z bajkami, 
układali bajkowe puzzle z obrazkami przedstawiające postacie z różnych bajek, rozpoznawali tytuły bajek. 
Następnym etapem był konlmrs plastyczny pod haslem : "Postacie z ulubionych bajek" . Po przyznaniu nagród 

zorganizowano galerię naj piękniejszych prac na korytarzu szkolnym. 
W następnej ko lejnośc i odbyło się Bajkowe Spotkanie Rodzinne. Uczniowie klasy I a zaprosili swoich najbliższych na 

przedstawienie pl. : "Kot w butach", które specjalnie dla nich przygotowali. Praca nad spektaklem poprzedzona była 
różnorodnymi działaniami towarzyszącymi . Na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami rozwijano zdolności 
i zainteresowania dzieci pl.: "Mały Artysta". Pomimo młodego wieku dzieci były na tyle pracowite, odpowiedzialne 
i chętne, że można było im zaproponować wystawienie przedstawienia bajkowego. Początkowo tytuł bajki nie był 
sprecyzowany. W ramach promocji czytelnictwa zapraszano raz w tygodniu różnych gości, najczęściej byli to rodzice 
czy dziadkowie, do czytania ulubionych książek dzieci. W ten sposób uczniowie poznali wiele dodatkowych baśni 
i bajek, spośród których do przedstawienia na scenie wybrali właśnie "Kota w butach". I tak zaczęły się prace nad 
spektaklem. Wielokrotnie spotykaliśmy się systematycznie po 2 godziny w tygodniu. Omówiliśmy na zajęciach wiele 
zagadnień związanych z teatrem i grą aktorską. Po rozdaniu ról dzieci wytrwale ćwiczyły emisj ę głosu, dykcję, 

ekspresję, tak by jak najlepiej oddać charakter danej postaci. W wyniku tego "mali aktorzy" wystąpili kilkakrotnie na 
scenie: dla swoich rodziców, dla kolegów z innych klas naszej szkoły oraz dla dzieci z pobliskiego przedszkola. 
Z pomocą pośp ieszyli nam starsi koledzy oraz nauczyciel plastyki i pedagog szkolny, którzy przygotowali przepiękną 
dekorację, a także p. dyrektor, zamaw iając u miejscowego rzemieślnika karetę - ważny element scenografii. 
W przedstawienie zaangażowani byli wszyscy uczniowie z klasy, co było dodatkowo czynnikiem mocno integrującym 
grupę· 

Ostatnim działaniem była organizacja na terenie szkoły akcj i: "Nowe życie Twojej książki" połączonej ze zbiórką 
różnorodnych artykułów na rzecz Placówki Opiekuńczo _Wychowawczej w Winiarach. Inicjatorem tej akcji było 
stowarzyszenie Klub Motocyklowy Brave Dogs Polska Chapter Pińczów "Miś zna dzieci nie od dziś". W ciągu trzech 
dni uczniowie szkoły przynosili książki, produkty żywnościowe, zabawki, artykuły biurowe i przybory codziennego 
uzytku. Ponad dwieści e zebranych książek zasiliło księgozbiór szkolnej biblioteki, a około stu książek trafiło do WiniaL 
Dzieci otworzyły swe serca na potrzeby innych potrzebujących. Akcja rozpoczęła się przeprowadzeniem zajęć we 
wszystkich grupach wiekowych mających na celu uwrażliwienie dzieci na los innych ludzi, wspólnym przygotowaniem 
plakatu in formującego o celu zbiórki, wyznaczeniem czasu trwania akcji oraz miejsca, gdzie można składać 
przyniesione rzeczy. Przedstawiciele Klubu Motocyklowego przekazali zebrane dary na ręce wychowawców placówki 
w Winiarach. Z dumą przyjęliśmy podziękowania. Podopieczni placówki byli zachwyceni darami, które otrzymali tuż 
przed "Mikołajkami". 
Opis uzyskanych efektów: Całość przedsięwzięcia okazała się niezwykle trafna. Była dużym wydarzeniem dla naszej 
szkoły. Dzieci odniosły duży sukces i dzięki temu z radością wyszły z inicjatywą przygotowania kolejnej akcj i. 

Wnioski Z realizacji: 
Łączenie zdobywania wiedzy z działaniem i przeżywaniem było dla dzieci nie tylko nauką, ale stało się świetną zabawą 
i okazją do zaprezentowania swoich umiejętnośc i i zdolności na forum publicznym, co przysporzyło im niezwykle dużo 
satysfakcji oraz zachęciło do dalszej pracy. Nasi uczniowie pokazali , że mają wielkie serca otwarte na innych i umieją 

czerpać radość z niesienia pomocy innym. Dzięki akcji wie lu uczniów wielu uczniów zostało zachęconych do czytania 
książek, co dla nas pedagogów jest ooromnym sukcesem w dobie niechęci do czytelnictwa w wielu polskich rodzinach. 
Instytucje wspomagające realizację podjętych dzia łań: 

Klub Motocyklowy Brave Doos Polska Chapter Pińczów, Przedszkole nr 3 w Pińczowie 
Czas/okres realizacji zadania: 
2017/ 18 

Uzasadnienie zgloszenia : 
Polecamy taką formę pracy ze względu na jej efektywność i możliwość rozwijania zainteresowań uczniów. 

Trudności w realizacji: 
Nie napotkano. 

Wykaz zalączników: 
Zdjęcia dokumentujące realizację przedsięwzięc i a. 



  

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach prze stawionego przykładu 
dobrej praktyki. D E K T O R 

(j\f)\C,.,;0. .. ~):. H, .. ?Pn. .. .. ...... . .......... ilTl~r •.. Pds~~~ . t Nr 2 ' •.... 
Mie"scowość, data 'wki 

Załączniki: 

1. Zdjęcia z przedstawienia. 

UWAGI! 

Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres 
kurator@kuratorium.kielce.pl 

Wymagania: 
l. 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. 

Świętokrzysló Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium 
Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 
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