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 Opis przykładu dobrej praktyki  

 
 Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu: 
 

Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Śląska 64c, 66 –
400 Gorzów Wlkp. 

Nazwa  i rodzaj 
przedsięwzięcia/działania: 

Zajęcia pozalekcyjne ”Odzieżówka czyta dzieciom” 

Obszar pracy szkoły, którego 
dotyczy: 

Kształcenie, wychowanie 

Uzasadnienie; Przykład dobrej 
praktyki uzyskał: 

Działanie w ramach zajęć pozalekcyjnych „Odzieżówka czyta dzieciom” 
uzyskała akceptację Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz uczniów. 
Uczniowie chętnie biorą udział w przygotowaniach kolejnej edycji czytania 
dzieciom. 

Imię i nazwisko autora 
(autorów) i zajmowane 
stanowisko, funkcja: 

Iwona Brejwo - bibliotekarz 

Inni realizatorzy/ ich liczba: - 

Osoby/szkoły/instytucje/kraje 
współpracujące: 

Chętni uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja Zespołu Szkół Odzieżowych 
oraz dzieci, nauczyciele i dyrekcja z Przedszkola nr 27. 

Adresaci przedsięwzięcia: 
 

Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych oraz 
 dzieci z Przedszkola Integracyjnego  nr 27 

Liczba osób biorących udział: 10  
 

Termin i miejsce realizacji: IX.2012-IV.2013 Biblioteka szkolna w Zespole Szkół Odzieżowych 
 

                                  
Cele i założenia: 
Głównym celem jest aktywizowanie uczniów oraz wdrażanie ich do pracy na rzecz 
społeczności lokalnej. 
 
Cele szczegółowe: 
- rozwijanie i doskonalenie zainteresowań literackich, 
- kształtowanie wyobraźni teatralnej, 
- rozwijanie umiejętności recytatorskich, 
- kształtowanie umiejętności technicznych (przygotowanie scenografii i kostiumów), 
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, 
- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, 
- kształcenie odpowiedzialności za powierzone zadania oraz ogólny wynik pracy   
  zespołu, 
- kształtowanie postawy młodego człowieka wobec pracy na rzecz środowiska  
  lokalnego, 
- rozbudzenie estetycznej wrażliwości uczniów i jego indywidualnych zdolności  
  twórczych, 
- podniesienie jakości pracy szkoły, 
 
Opis działań: 
 

Zajęcia pozalekcyjne w bibliotece realizowane są od wielu lat. Uczestniczy w nich 
młodzież Zespołu Szkół Odzieżowych, jednak na szczególną uwagę zasługuje trwająca od 
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ośmiu miesięcy akcja „Odzieżówka czyta dzieciom”. Już dzisiaj wiemy, że w przyszłym roku 
szkolnym będziemy ją kontynuować.  

Grupa młodych ochotników, we wrześniu postanowiła urozmaicić działalność  
w ramach zajęć i wprowadzili kolejne działanie. Ponieważ nasza szkoła usytuowana jest  
w trochę zapomnianej dzielnicy – Zawarcie, uczniowie postanowili działanie to skierować 
tym razem do najmłodszych. Opracowali plan, który zawierał cele, terminy, wykaz 
potrzebnych materiałów. Dokonali analizy literatury dziecięcej, wybór padł na: Wiersze  
J. Tuwima, J. Brzechwy, baśnie H.Ch. Andersena: „Królowa śniegu”, „Calineczka”, baśnie 
braci Grimm - „Królewna śnieżka i siedmiu Krasnoludków”.  

Do każdej prezentacji uczniowie pilnie przygotowywali się uczestnicząc w próbach, 
opracowując zagadki, pytania do tekstów, planując i wykonując dekoracje, rekwizyty oraz 
stroje. Na spotkanie z bajką zaprosili dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 27 (również  
z dzielnicy Zawarcie). Już po pierwszym czytaniu okazało się, że pomysł był bardzo dobry. 
Dzięki wizualizacji bajek (strój, dekoracja) dzieci lepiej odbierają tekst czytany i chyba do 
dzisiaj wierzą, że do Odzieżówki zawitała Królowa śniegu.  
 
Wyniki/uzyskane efekty: 
 
uczniowie  
- chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 
- pracują w zespole i biorą na siebie odpowiedzialność za powierzone zadanie, 
- stosują różne rozwiązania techniczne (przygotowanie scenografii i kostiumów), 
- analizują tekst oraz dobierają odpowiedni strój, rekwizyty itp., 
- aktywizują dzieci do myślenia i wypowiadania się, 
- pracują na rzecz społeczności lokalnej i pobudzają zainteresowanie wśród rówieśników, 
- rozbudzają zamiłowanie do czytania wśród maluchów, 
- kształtują wyobraźnię własną i dzieci. 
 
Uwagi o problemach i trudnościach: 
 
Podczas realizacji działań nie wystąpiły żadne istotne problemy i trudności 
 
Co dalej: 
Działanie „Odzieżówka czyta dzieciom” będzie kontynuowane również w następnym roku. 
Planujemy poszerzyć listę naszych słuchaczy o kolejne przedszkole. Nadal będziemy 
podejmować działania służące społeczności lokalnej z dzielnicy Zawarcie. 
 
Kontakt do szkoły: 
Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego 
ul. Śląska 64c 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. 95 728 08 92 
e-mail: zsod@edu.gorzow.pl  
 
Kontakt do autora/autorów: 
Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego 
ul. Śląska 64c 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. 95 728 08 92 
Iwona Brejwo 
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