
Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy 

Metryczka dobrej praktyki 
 

1. Nazwa szkoły/ 
placówki: 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  
im. C.K. Norwida w Kielcach 

 
2. Powiat/gmina:  

kielecki/ Kielce  
3. Dyrektor szkoły:  

mgr Andrzej Zdeb 
 

4. Dane adresowe 
szkoły/ placówki:  
 

ul. Jagiellońska 4 
25-613 Kielce 

Tel. 41 
3676161 

Fax. 41 
3676919 

e-mail  
3lo@3lo.kielce.pl 

5. Dyrektor, nauczyciel 
lub przedstawiciel 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
zgłaszający dobrą 
praktykę/ funkcja: 

 
 

Justyna Kopycińska – doradca metodyczny 

6. Ramy współpracy z 
ŚCDN:  

Nazwa wspólnego 
przedsięwzięcia, inicjatywy itp.: 

 

Nauczyciel konsultant ŚCDN – 
partner we współpracy: 

 
 

Charakterystyka dobrej praktyki  
 

 
7. 

 
Tytuł dobrej praktyki: 

 
Integracja społeczności szkolnej w pierwszym dniu wiosny 

 
8. Przedmiot/ działanie 

ponad przedmiotowe 
lub zajęcia: 

Działania wychowawczo-profilaktyczne oraz integrujące społeczność 
szkolną z elementami wychowania fizycznego, historii, literatury  
i języków obcych 

 
9. Poziom edukacyjny:  Szkoła ponadpodstawowa 

 
10. Cała szkoła/ klasa lub 

grupa: 
Cała szkoła – uczniowie i nauczyciele 

 
11. Czas/okres realizacji 

zadania:  
21 marca każdego roku 

 
12. 

 
Cele dobrej praktyki 

 
• Integracja zespołów klasowych wokół realizacji wspólnego zadania; 
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych; 
• Rozwijanie u młodzieży kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość; 
• Budowanie relacji w obrębie zespołów klasowych; 
• Zintegrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczającymi do klas 

ogólnodostępnych i integracyjnych III LO w Kielcach; 



• Rozwijanie wiedzy z zakresu literatury, historii, wiedzy o kulturze różnych krajów; 
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku obcym; 
• Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy w realizacji projektu; 
• Aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły;  
• Promowanie bezpiecznych zachowań w tzw. dniu wagarowicza; 
• Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej; 
• Stworzenie pola do rozwoju zainteresowań i talentów uczniów; 
• Promocja szkoły. 

 
13.  

Opis pomysłu: 
 

      Nie jest tajemnicą, że corocznie nadchodzący pierwszy dzień wiosny – zwłaszcza w szkołach 
ponadpodstawowych – wiąże się z obawami o to, czy młodzież będzie go spędzała w sposób 
odpowiedzialny i bezpieczny.  21 marca od wielu lat to dzień, w którym policja w sposób 
szczególny apeluje do dyrektorów szkół i rodziców o przeciwdziałanie zjawisku wagarów, 
ponieważ młodzież opuszczająca lekcje angażuje się w szereg niebezpiecznych zachowań, 
często wymagających interwencji policji. Przeciwdziałając tym zjawiskom oraz realizując jedno 
z podstawowych zadań placówki integracyjnej, od wielu lat w III LO w Kielcach organizuję 
wydarzenie angażujące całą (bez wyjątków) społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli  
i dyrekcję). W pierwszym dniu wiosny podczas różnorodnych działań uczniowie się integrują, 
jednocześnie wykazując się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin. Każdy z uczniów, 
niezależnie od stopnia sprawności czy wiedzy, ma możliwość wspólnego działania dla dobra 
zespołu klasowego, uczestnictwa w rywalizacji i pełnego udziału w życiu zintegrowanej 
społeczności szkolnej. 
      Całość przedsięwzięcia jest przeglądem pomysłowości i talentów młodzieży, ale również 
daje możliwość wykazania się sprawnością fizyczną w konkurencjach dostosowanych  
do predyspozycji fizycznych różnych uczniów. Do najważniejszych elementów wydarzenia 
należą: tematyczne prezentacje klas, konkurs na klasowe przebranie (z regulaminem 
promującym wysoką frekwencję, zaangażowanie całej klasy oraz wychowawcy) oraz 
współzawodnictwo klas w turnieju zabaw pod hasłem „Wiosna idzie – rusz się Norwidzie!”. 
     W atmosferze zabawy realizowane są cele bardzo istotne z punktu widzenia integracji 
społeczności szkolnej, rozwoju wiedzy uczniów oraz ich umiejętności społecznych, 
komunikacyjnych i tych z zakresu znajomości języków obcych. Nie do przecenienia jest również 
fakt, że dyrekcja szkoły i nauczyciele aktywnie włączają się we wspólne przygotowania,  
a później w zabawę. Nie tylko wychowawcy klas przebierają się tematycznie wraz ze swoimi 
podopiecznymi, dając w ten sposób uczniom przykład, że działając wspólnie, angażując się  
w wyznaczone dla grupy zadanie można w ciekawy, zabawny, a przede wszystkim bezpieczny 
sposób spędzać tradycyjny dzień wagarowicza.  

14.  
Sposób realizacji: 

 
 

Etap przygotowań 
 

      Miesiąc przed wydarzeniem, każda z klas losuje z określonej puli temat przebrania 
klasowego. Motyw jest inny dla każdej z klas, ale jednolity dla danego poziomu (klasy pierwsze, 
drugie, itd.) i wiąże się z wybranymi epokami literackimi, konkretnymi dziełami literackimi, 
epokami historycznymi czy też z szeroko rozumianą kulturą określonego kraju obcego.  
W każdym roku szkolnym tematyka dla danego poziomu klas dotyczy innego zakresu, aby 
uczniowie mogli się wykazać wiedzą w obrębie różnych dziedzin.  



     Każda z klas (wraz z wychowawcą) ma za zadanie przygotować kilkuminutową prezentację 
związaną z wylosowanym tematem przebrania. Może być to scenka, taniec, piosenka, 
recytacja lub inna forma, którą dany zespół klasowy uzna za najbardziej odpowiednią  
do przekazania treści swojej stylizacji. Oto kilka przykładów: 
• Klasa, która wylosowała jako temat przebrania epokę średniowiecza, przygotowała 

„Średniowieczny pokaz mody”, w którym przedstawiła - z dbałością o szczegóły - stroje 
przedstawicieli różnych zawodów popularnych w tamtych czasach wraz z wierszowanym 
opisem każdego z nich, napisanym przez samych uczniów. Szykując tę inscenizację 
młodzież musiała sięgać do różnych źródeł, jak również bardzo ściśle ze sobą 
współpracować.  

• Klasa, która wylosowała Włochy, przygotowała przebrania skupiające się wokół bogactwa 
kultury tego kraju, elementów życia codziennego oraz te przedstawiające sławne włoskie 
postaci historyczne czy współczesne. W ramach prezentacji młodzież zaśpiewała piosenkę 
oraz przedstawiła fragment sceny balkonowej z „Romea i Julii”, oczywiście w języku 
włoskim. 

• Klasa, której tematem przebrania była Wielka Brytania, zaśpiewała piosenkę Johna 
Lennona „Imagine”, jednocześnie pokazując jej słowa w języku migowym. 

Swoją rolę w całym przedsięwzięciu ma zawsze również wychowawca, który osobiście 
uczestnicząc w prezentacji, monitoruje pracę uczniów oraz zachęca wszystkich  
do zaangażowania w projekt. W ten sposób tworzy wraz z młodzieżą więź będącą płaszczyzną 
efektywnej współpracy oraz późniejszej realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych. 

 
 

21 marca  
 
 

W pierwszym dniu wiosny mają miejsce następujące wydarzenia: 
1. Konkurs na klasowe przebranie. Jak już wcześniej wspomniano, przede wszystkim liczy się 

tu współpraca uczniów i odpowiedzialność za zespół klasowy, co jest mocno promowane 
w jego regulaminie. Na punktację składają się następujące elementy: procent obecności 
uczniów w szkole (np.: 85% obecnych to 85 pkt), procent przebranych uczniów wśród 
obecnych (np.: 100% przebranych wśród obecnych to 100 pkt), przebrany wychowawca – 
10 pkt. Zwycięska klasa otrzymuje nagrodę od Dyrekcji.  

2. Rozgrywki sportowe. Wszystkie klasy z danego poziomu uczestniczą w wiosennym turnieju 
zabaw z przymrużeniem oka pod hasłem „Wiosna idzie – rusz się Norwidzie”. Wśród 
konkurencji są: rzut Marzanną, „Na krze” – budowa żywej piramidy w obrębie hula hop 
(liczy się jak największa ilość osób w kole), „Egg rolling”, „Jajecznica” – rzut surowym 
jajkiem do siatki, „Byle do wiosny” – wyścig rydwanów (na załączonym zdjęciu), itd. 
Wychowawcy klas i opiekunowie czuwają nad tym, aby wszyscy uczniowie brali udział  
w rozgrywkach. 

3. Prezentacje klas. Każda z klas prezentuje wraz z wychowawcą swój wcześniej 
przygotowany program. Oceny dokonuje grupa nauczycieli, którzy nie są wychowawcami. 
Przyznają punkty w skali od 1 do 3 za wkład pracy, zaangażowanie i współpracę uczniów 
danej klasy w przygotowaniu prezentacji. 

4. Konkurs fotograficzny. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas obchodów Dnia 
Wiosny. Oceny pod względem artystycznym i technicznym oraz wyboru zwycięskiego 
dzieła dokonuje grupa profesjonalnych fotografów, których (tak się złożyło) mamy  
w naszym gronie pedagogicznym. 

Całość kończy krótka wspólna dyskoteka. 
Opisywane przedsięwzięcie każdego roku ma również inne dodatkowe elementy, na przykład 
różnorodne konkursy związane z obchodzonym przez III LO w tym czasie Dniem Języków 



Obcych organizowanym przez szkolny zespół nauczycieli języków. Niektóre z zadań to: konkurs 
wiedzy na temat kultury i życia codziennego poszczególnych krajów (w językach, których 
młodzież uczy się w naszym liceum), konkurs na namalowanie afisza sztuki teatralnej (w roku 
szekspirowskim), konkurs recytatorski, konkurs na nagranie krótkiego filmu, konkurs wokalny 
czy też kulinarny, w którym uczniowie przygotowywali charakterystyczne dla danego kraju 
potrawy, itd.  

15.  
Uzyskane efekty, w tym wartość dodana,  

możliwość wykorzystania sprawdzonych doświadczeń: 
 

     Przeprowadzenie w pierwszym dniu wiosny opisanych działań niesie ze sobą szereg 
wymiernych korzyści zarówno dla całej społeczności szkolnej, jak i dla poszczególnych 
uczniów. Po pierwsze, przeciwdziałamy zjawisku wagarów – ze względu na atrakcyjność 
wydarzenia, frekwencja jest w tym dniu zawsze bardzo wysoka. Po drugie, zapewniamy 
uczniom stymulujące zajęcia w bezpiecznym środowisku jednocześnie realizując ważne cele 
dydaktyczno-wychowawcze. Co więcej, w placówce tworzy się wyjątkowa, niepowtarzalna 
atmosfera, w której uczniom zdecydowanie łatwiej jest funkcjonować i uczyć się,  
a nauczycielom nauczać. Wspólne działanie w klimacie zabawy sprzyja tworzeniu więzi na linii 
uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, ale również nauczyciel – nauczyciel. Pedagodzy dają 
uczniom dobry przykład współpracy, pozwalają się im poznać z innej, nieco mniej formalnej 
strony oraz budują zaufanie uczniów.  
     Opisane przedsięwzięcie jest szczególnie istotne dla budowania prawidłowych relacji  
i rozwoju społecznego uczniów w klasach integracyjnych. Niewielki dwudziestoosobowy 
zespół klasowy z pięcioma uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi 
ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o realizację celów wychowawczych, zwłaszcza tych 
dotyczących integracji i kształtowania umiejętności społecznych. Dotyczy to zarówno uczniów 
niepełnosprawnych w tym zespole, jak i tych, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Nastolatkowie, którzy na co dzień są wycofani, z różnych przyczyn 
stronią od kontaktów z rówieśnikami (chociaż podświadomie bardzo ich potrzebują), mają  
w tym dniu możliwość zafunkcjonowania w grupie, między innymi dlatego, że mają komfort 
‘ukrycia’ własnego nieśmiałego JA za kostiumem. Daje im to możliwość stworzenia relacji, 
którą w warunkach codziennego funkcjonowania w klasie trudniej byłoby im zbudować. 
     Po długich miesiącach izolacji spowodowanej zdalnym nauczaniem, tego typu wydarzenia 
są szczególnie cenne. Młodzież została pozbawiona bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami 
w istotnym momencie swojego rozwoju emocjonalnego. Uczniowie nie mieli również 
możliwości zdobywania wiedzy w normalnych warunkach sprzyjających rozwijaniu 
różnorodnych kompetencji społecznych. Zamknięci we własnym świecie, żyjąc wyłącznie dla 
siebie, nie mieli też okazji do wykazania się empatią, troską o sprawy innych, dbałością o dobro 
grupy. Warto więc podejmować wszelkie działania stymulujące szeroko rozumianą integrację, 
a osiągnięte zostaną cele przedstawione powyżej. 
     Opisana formuła obchodów pierwszego dnia wiosny w Liceum Norwida w Kielcach na stałe 
weszła do tradycji szkoły. Przygotowania i sama realizacja wydarzenia są wieloetapowe  
i pracochłonne, zwłaszcza jeśli chodzi o przekonanie do wartości przedsięwzięcia osób, 
mających z nim do czynienia po raz pierwszy. Włożony wysiłek jednak się opłaca, ponieważ 
wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu, korzystają z jego pozytywnych efektów w szkolnej 
codzienności dydaktyczno-wychowawczej.  
 

 
16. 

 
Partnerzy lub 
instytucje  

 

 



 


