Informacja o przykładzie dobrej praktyki
1.

Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi

2.

Miejscowość

Rumia

3.

Adres

ul. Stoczniowców 6

4.

Numer telefonu/faksu

586712917

5.

Adres e-mail

sp9@rumia.edu.pl

6.

Tytuł/nazwa zgłaszanego
działania

Międzyszkolny Konkurs Kaligraficzny „O złote Pióro Dyrektora Szkoły” dla uczniów klas II – III szkół
podstawowych.

7.

Obszar

dydaktyka

8.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

Uczniowie rumskich szkół podstawowych kl. II - III

9.

Zasięg objęty działaniem
(szkolny, lokalny ....)

Szkoły Podstawowe na terenie miasta Rumi

10. Czas trwania działania

Od 15 lat, od 12 - zasięg międzyszkolny

11. Cel podjętego działania

Zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtna grafikę pisania
Rozbudzenie zainteresowania pismem
Doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisa pis.
Integracja środowiska dziecięcego
Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły

Opis (skrócony) podjętego
12.
działania

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. K. Ol. Borchardta w Rumi jest pomysłodawcą i od kilkunastu lat
głównym organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Kaligraficznego „O złote pióro Dyrektora Szkoły” .
Jest również gospodarzem eliminacji międzyszkolnych. Konkurs składa się z trzech etapów . Eliminacje
klasowe, szkolne i międzyszkolne. Etap pierwszy przeprowadzają nauczyciela uczący w danej klasie . W

etapie tym zaangażowani są wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich dając tym samym szansę
spróbowania własnych sił. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez
Dyrektora szkoły. Komisja dokonuje kwalifikacji zwycięzców II etapu , sporządza protokół z przebiegu
konkursu oraz listę uczestników do etapu III i w wyznaczonym terminie przesyła do ZSO SP nr 9 w
Rumi. Przekroczenie wyznaczonych terminów jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
konkursie , ale na przestrzeni kilkunastu lat nigdy nie miało miejsca. Teksty do poszczególnych etapów
przygotowuje organizator i przesyła do szkół. Są one odmienne dla każdej grupy wiekowej zawierająca
ciąg tematyczny . Uczniowie przepisują tekst piórem na kartkach z uwzględnieniem zróżnicowanej
liniatury w ciągu 1 godziny lekcyjnej. Wyłonieni podczas eliminacji szkolnych uczniowie rywalizują ze
sobą w odrębnych kategoriach wiekowych klas II i III o Nagrodę Główną – Złote Pióro w etapie
międzyszkolnym. Podczas tego etapu wszystkie prace są kodowane , a komisja wyłoniona jest z
przedstawicieli różnych szkół. Każdy uczestnik etapu trzeciego konkursu otrzymuje dyplom i nagrodę
rzeczową a najlepsi „Złote pióro w futerale” Podczas konkursu uczniowie są podjęci sokami i słodkim
poczęstunkiem.. Podczas przebiegu konkursu panuje życzliwa atmosfera . Nauczyciele wymieniają
doświadczenia, dzielą się spostrzeżeniami co pozwala wyciągać wnioski i modyfikować proces
nauczania. Wyniki konkursu, lista laureatów publikowane są na stronie organizatora szkoły jak również
szkół biorących udział w konkursie. Sporządzony protokół z przebiegu konkursu wraz z listą
uczestników przesyłany jest do Urzędu Miasta w Rumi. Zainteresowanie konkursem od kilkunastu lat
pokazuje, że 100% szkół w mieście bierze w nim udział. Regulamin co roku zamieszczony jest we
wrześniu na stronie internetowej szkoły i przekazywany do UM.
13. Instytucje współpracujące

Urząd Miasta Rumia, Rada Rodziców

14. Efekty realizowanego działania

Uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności grafomotoryczne
Udział w konkursie jest dobrą motywacją do podjęcia dodatkowych ćwiczeń
Promocja szkoły przez laureatów konkursu
Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań piśmienniczych
Dla nauczycieli okazja do wymiany doświadczeń

15. Link do strony internetowej PDP http://www.rumia.edu.pl/sp9/sp9_knk.asp?i=81#81
16. Osoba do kontaktu

Krystyna Wrotniak

17. Autor/autorzy

Krystyna Wrotniak, Ewa Andruszkiewicz, Elżbieta Idziak, Anna Kurowska Jurczak

