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Sprawozdanie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej  

z realizacji działań oraz upowszechniania myśli i dokonań naszego patrona w 2012 roku. 

 

Nasza placówka nosi imię Janusza Korczaka od 1 czerwca 2012 roku. Był to dla nas rok 

szczególnie ważny- czas kształtowania wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci. W ramach 

przygotowań do nadania szkole imienia Janusza Korczaka oraz w późniejszym czasie – w 

placówce przeprowadzono szereg działań zmierzających do przybliżenia uczniom sylwetki i 

dokonań patrona. 

Realizacja działań:  

W związku z przygotowaniami do nadania szkole imienia Janusza Korczaka 

przeprowadzono konkurs na logo szkoły. Zaangażowanie uczniów było bardzo duże zgodnie z 

korczakowską zasadą współgospodarzenia i współrządzenia. Te zasady zostały także 

wprowadzone w programach wychowawczych klas a nad ich realizacją czuwali wychowawcy. 

Także oni odpowiedzialni byli za zapoznanie uczniów z sylwetką i dokonaniami Janusza Korczaka. 

Dzieci uczestniczyły także w lekcjach bibliotecznych w naszej szkole, jak również uczniowie klas 

młodszych brali udział w zajęciach dotyczących Starego Doktora w Wiejskiej Bibliotece w 

Olesznej. Po zapoznaniu się z biografią patrona oraz po lekturze „Króla Maciusia Pierwszego” 

przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych konkurs plastyczny polegający na 

wykonaniu ilustracji do  wyżej wymienionego utworu oraz stworzeniu różnymi technikami 

portretu Janusza Korczaka. Celem konkursu literackiego było udzielenie odpowiedzi- „Dlaczego 

Janusz Korczak?” oraz napisanie listu do naszego patrona. Prace dzieci zostały wyeksponowane 

na korytarzu szkolnym. Tam również stworzony został „ Kącik patrona” zawierający 

najważniejsze fakty z życia naszego bohatera, zdjęcia, cytaty z jego dzieł. Aforyzmów Starego 

Doktora wyszukiwali też sami uczniowie i spisywali je do Księgi Cytatów. Informacje na temat 



patrona umieszczone zostały na stronie naszej szkoły, a w bibliotece szkolnej zgromadzono 

materiały naukowo- biograficzne dotyczące twórczości i życia Janusza Korczaka. Uczniowie 

naszej szkoły, aby przybliżyć sylwetkę patrona zaprezentowali montaż słowno- muzyczny 

„Janusz Korczak w sercach dzieci”; „ Król Maciuś Pierwszy”.  W ramach nadania szkole imienia 

nawiązany został kontakt ze Stowarzyszeniem Szkół Korczakowskich oraz szkołami noszącymi 

imię Janusza Korczaka. Jest to szkoła w Gniewkowie i w Sobótce. Nasz Poczet Sztandarowy 

aktywnie uczestniczy we wszystkich lokalnych uroczystościach. 

Kolejne działania związane z naszym patronem zostały podjęte już na początku nowego 

roku szkolnego 2012/2013. W szkole powstała „skrzynka podziękowań i przeprosin”; 

pierwowzorem nawiązuje do zwyczaju, który obowiązywał w Domu Sierot. Nasi uczniowie piszą 

listy z podziękowaniami i przeprosinami do koleżanek i kolegów. Raz w tygodniu – „listonosz” 

roznosi liściki. Dzieci uczą się w ten sposób odpowiedzialności za swoje zachowanie, 

umiejętności przyznania się do błędów a także używania, jakże prostych, aczkolwiek czasami 

trudnych do wypowiedzenia komuś prosto w oczy słów- przepraszam i dziękuję. 

W ramach niesienia pomocy dzieciom nasza szkoła przystąpiła w październiku 2012 roku 

do międzynarodowego projektu UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Celem projektu była pomoc 

dzieciom w Czadzie. Nasi wychowankowie wraz z rodzicami i opiekunami uszyli ponad 70 

laleczek symbolizujących dzieci z różnych krajów świata. Laleczki były sprzedawane w szkole 

podczas specjalnych uroczystości, a kwota zebrana podczas zbiórki przekazana została 

organizacji na zakup szczepionek dla dzieci. W ramach projektu w szkole odbyło się spotkanie z 

pielęgniarką, która uświadomiła uczniom, jak ważną rolę odgrywają szczepienia. 

W naszej placówce podejmowane są kolejne działanie związane z patronem. Dzięki tym 

zrealizowanym uczniowie poznali bliżej historię Janusza Korczaka- przyjaciela dzieci, cichego 

bohatera, orędownika praw dziecka, człowieka wielkiego sercem i duchem… 
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