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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 

Ul. B. Chrobrego 29 

44-200 Rybnik 

Tel. 032 4222587 

Szkoła nosi imię Janusza Korczaka od 12 czerwca 1982 roku. 

Osoba odpowiedzialna za sprawy korczakowskie: mgr Elżbieta Dworowy 

Działania korczakowskie w 2012 roku 

Zgodnie z mottem naszej szkoły „Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa, całe życie potem jest kalekie” podjęliśmy szereg działań mających na 

celu propagowanie idei korczakowskich. 

Lp. Tytuł wydarzenia Data Organizator Adresat Liczba 

uczestników 

Przebieg wydarzenia, 

charakterystyka działań 

Inne informacja 

1. DZIEŃ LATAWCA Marzec 

2012 

Biblioteka 

szkolna 

Społeczność 

szkoły 

50 Wszyscy chętni uczniowie 

przygotowywali latawce. 

Na karteczkach 

przyczepionych do 

ogonków zapisywali, co 

chcieli by zmienić na 

świecie, jakie są ich 

marzenia. Następnie 

uczniowie puszczali 

latawce.  

 



2. KORCZAKOWSKIE 

TALENTY 

Marzec 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

50 Uczniowie mają 

możliwość 

zaprezentowania swoich 

talentów całej 

społeczności szkolnej 

(talenty muzyczne, 

plastyczne, teatralne, 

wokalne i sportowe). 

Impreza przeprowadzana 

pierwszego dnia wiosny. 

 

3. OLIMPIADA Z 

SERCEM 

Kwiecień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

100 Jest to impreza integrująca 

uczniów 

niepełnosprawnych na 

terenie naszego miasta. 

Dzieci poprzez zabawę  i 

gry sportowe dostosowane 

do ich możliwości 

przeżywają niesamowite 

chwile. Każdy uczestnik 

olimpiady otrzymuje 

medal oraz upominki. 

 

4. DZIEŃ PATRONA Czerwiec 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły, goście 

400 Coroczne obchody 

związane z patronem 

naszej szkoły. Jest to 

festyn rodzinny i 

środowiskowy. Uczniowie 

przygotowują 

przedstawienie teatralne, 

wytwory własnych prac. 

W tym roku 

obchodziliśmy 30-lecie 

 



nadania naszej placówce 

imienia Janusza Korczaka. 

Zawsze podczas tego 

święta organizujemy 

ogólnopolskie konkursy 

plastyczne lub literackie. 

Również i w tym roku tak 

było. Konkurs plastyczny 

odbył się pod hasłem „ O 

człowieku, który ukochał 

dzieci”. Wpłynęło aż 152 

prace. 

5. KORCZAKOWSKI 

MEDAL UŚMIECHU 

Czerwiec 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

150 To odznaczenie 

przyznawane przez 

społeczność uczniowską 

najlepszemu 

nauczycielowi. Jest to nasz 

szkolny Order Uśmiechu. 

Również i u nas 

nauczyciel musi z 

uśmiechem na twarzy 

wypić sok ze świeżo 

wyciśniętej cytrynki. 

Nauczyciel uhonorowany 

tym odznaczeniem pełni 

funkcję opiekuna 

samorządu uczniowskiego. 

 

6. FOLDER O SZKOLE Czerwiec 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły, 

środowisko 

300 Wydaliśmy folder 

okolicznościowy 

poświęcony naszej szkole. 

 



7. ZJAZD SZKÓŁ Wrzesień 

2012 

Kuratorium 

Oświaty w 

Kielcach 

Szkoły imienia 

Janusza Korczaka 

z całej Polski 

4 W tym roku po raz 

pierwszy odbył się                       

w Kielcach zjazd szkół 

noszących imię Korczaka. 

Również nasza szkoła 

miała swoich 

reprezentantów. 

 

8. ŁAŃCUCH SERC Grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

50 To akcja charytatywna 

mająca pomóc 

potrzebującym uczniom 

naszej szkoły. 

Organizowana jest w 

okresie świąt Bożego 

Narodzenia. Polega na 

zakupie wcześniej 

przygotowanych bombek. 

Klasa, która zakupi 

najwięcej ozdób do 

łańcucha lub choinki 

otrzymuje słodką 

niespodziankę. 

 

9. CHOINKA NADZIEI Grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły, osoby 

potrzebujące 

20 To akcja lokalna mająca 

na celu odwiedziny osób 

starszych przez naszych 

uczniów. Uczniowie 

samodzielnie 

przygotowują drobne 

upominki dla osób 

przebywających w domach 

pomocy społecznej oraz 

 



szpitalach. 

10. ELFY STAREGO 

DOKTORA 

Grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły, 

przedszkolaki 

50 Odwiedziny 

przedszkolaków i 

przedstawienie postaci 

Korczaka. Wspólna 

zabawa uczniów naszej 

placówki z ich młodszymi 

kolegami i koleżankami. 

 

11. BEZPIECZNIE I 

ZDROWO 

Styczeń – 

grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

50 Uczniowie poprzez 

promowanie bezpiecznych 

i zdrowych zachowań 

poznają również postać 

Korczaka, który na te dwa 

elementy zwracał 

szczególną uwagę. 

Założyliśmy Szkolny Klub 

Bezpieczeństwa 

„STOPEK”, który na 

arenie ogólnopolskiej 

osiąga wiele sukcesów. 

 

12. SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

Styczeń – 

grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły, 

środowisko 

400 - organizowanie szeregu 

akcji charytatywnych np: 

Szkoło Pomóż i ty, 

Gwiazdka, Warto być 

dobrym.  

- organizowanie pomocy 

materialnej dla uczniów 

naszej szkoły.  

- organizowanie 

 



samopomocy koleżeńskiej 

– pomoc w nauce. 

- organizowanie imprez 

np.: dyskoteki, kiermasze, 

andrzejki.  

13. SPÓŁDZIELNIA 

UCZNIOWSKA 

„MACIUŚ I” 

Styczeń – 

grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

300 Podobnie jak w 

„Bankructwie małego 

Dżeka” w szkole działa 

spółdzielnia uczniowska 

pod opieką nauczyciela. 

Koleżanki i koledzy z klas 

szóstych sprzedają 

kołaczyki, soczki oraz inne 

artykuły. Na koniec roku 

spółdzielcy wyjeżdżają na 

wycieczkę. 

 

 

14. GADANINKI 

KORCZAKOWSKIE 

Styczeń – 

grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

150 Prowadzenie LEKCJI 

WYCHOWAWCZYCH w 

każdej klasie o 

następującej tematyce: 

- Nasz Patron - Korczak, 

- Jak być dobrym? 

 

15. GAZETKA 

SZKOLNA 

Styczeń – 

grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

300 Wydawanie gazetki 

szkolnej 

„JEDYNECZKA”. Jest to 

dwumiesięcznik 

 



wydawany przez uczniów 

naszej szkoły. To oni 

tworzą zespół redakcyjny i 

decydują co będzie 

zawierał numer. 

16. INNE  Styczeń – 

grudzień 

2012 

Nauczyciele 

szkoły 

Społeczność 

szkoły 

 Poszerzenie ZBIORÓW 

biblioteki o wiadomości 

dotyczące Korczaka. 

Uzupełnianie stałej 

wystawy o Korczaku. 

Prowadzenie zajęć 

bibliotecznych dla 

chętnych szkół o Januszu 

Korczaku. 

WSPÓŁPRACA z Domem 

Małego Dziecka, TPD, 

Schroniskiem dla zwierząt, 

przedszkolem i szkołą 

noszącą imię Korczaka w 

Rybniku. Wypożyczenie 

Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej 

zbiorów szkolnych i 

kronik poświęconych 

postaci Starego Doktora. 

 

 

 

 



  Gazetka szkolna 



    Dzień Patrona - piknik 

 



 

 

Olimpiada z sercem 

 



   Święto Latawca 


