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1. Opis dobrej praktyki  
 

    Diagnoza zainteresowań i pasji uczniów przeprowadzana przez zespół wychowawczy 
wykazała, że w naszej szkole jest wielu uczniów uzdolnionych muzycznie. Rozpoznając 
możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów oraz ich sytuację społeczną 
a także na prośbę samych uczniów, zorganizowałyśmy zajęcia pozalekcyjne, rozwijające 
zainteresowania młodzieży w tej dziedzinie. W szkole nie ma zajęć z zakresu edukacji 
muzycznej, dlatego zbadałyśmy obszar zainteresowań. Opracowałyśmy wnioski, które od 
2006 r. przekładają się na organizację systematycznych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Szczególną troską w tym programie objęłyśmy 
uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, nieśmiałych, będących w specyficznych, 
nagłych życiowych sytuacjach, przeżywających problemy okresu adolescencji i trudności 
wychowawcze. Z ich udziałem powstały koncerty literacko – muzyczne promujące twórczość 
patrona szkoły. Prezentacja talentów uczniów odbyła się w latach 2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2013, 2014. Koncerty prezentowane w Domu Kultury obejrzeli uczniowie przysuskich 
szkół i instytucji, rodzice oraz mieszkańcy miasta. Uczniowie opracowywali teksty, sami grali 
na instrumentach, prezentowali utwory literackie i wokalne, układali scenariusze koncertów, 
wykonywali dekoracje. Przygotowanie każdego przedstawienia trwało prawie cztery 
miesiące. W koncercie w 2014r. wzięło udział 7 absolwentów szkoły a także uczeń 
gimnazjum i przedszkolak. Ogólna liczba uczniów zainteresowanych przedsięwzięciem 
w wymienionych latach to około 240 osób. Wśród nich znajdowali się również  uczniowie 
niepełnosprawni ruchowo i niedosłyszący. Rodzice chętnie współpracowali na rzecz rozwoju 
zainteresowań swoich dzieci i pomagali przy organizacji koncertów. Analiza osiągnięć 
uczniów wskazuje na to, iż podjęte i nadal kontynuowane zajęcia mają również wymiar 
działania antydyskryminacyjnego. W spektaklach mógł zaprezentować się każdy chętny, 
ucząc się tolerancji, realizując swoje potrzeby społeczne, poznawcze i emocjonalne, 
szanując godność własną i innych, odpowiadając za swoje postępowanie, nabierając 
pewności siebie i wiary we własne siły, mając satysfakcję z realizacji podjętych  działań 
i odpowiedzialnie występując w roli przedstawiciela szkoły, w której się uczy. Osiągnięcia 
uczniów są efektem realizacji celów. 
 
 

2. Rezultaty/korzyści projektu. 
 

W ramach opisywanych zajęć pozalekcyjnych młodzież dotychczas wykonała 
7 koncertów. Brali w nich udział uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły a także 
absolwenci – studiujący lub ci, którzy ukończyli już studia a nadal utrzymują kontakt ze 
szkołą. Młodzież wykonywała utwory akompaniując sobie na instrumentach muzycznych. 
Wykorzystano: gitary akustyczne, elektryczne, basowe, perkusję, marakasy, instrumenty 
klawiszowe, saksofony, flety poprzeczne, klarnet, skrzypce, trąbki, akordeon. Przestrzegano 
ustawy o prawie autorskim, dlatego wszystkie utwory były wykonywane „na żywo” - bez 
podkładów muzycznych. Przygotowanie każdego koncertu , od wyboru tekstów – przez 
próby - do przedstawienia go w Domu Kultury, rozciągało się na około 180 godzin 
dydaktycznych. 

Realizacji celów sprzyjała taka organizacja zajęć, która umożliwiła pracę  
indywidualną, grupową i zbiorową. Działania korelowały operacje intelektualne 
z praktycznymi. Uczniowie podjęli próbę myślenia twórczego, aktywnie pracowali w grupie, 
rozwiązywali powierzone zadania z zachowaniem zasad dyscypliny i tolerancji, uwierzyli we 
własne możliwości, częściej pozytywnie nastawiali się do przeżywania sytuacji domowych, 
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stali się odważnymi i otwartymi w bezpośrednich kontaktach z drugim człowiekiem, 
rozpoczęli proces pokonywania własnej nieśmiałości, dbają o porozumiewanie się z drugim 
człowiekiem w sposób poprawny, naturalny z przestrzeganiem zasad słyszalności, czystości 
w mowie i wyrazistości. Wielu z uczestników koncertów, pod wpływem przesłania Jana 
Pawła II,  bardziej ambitnie patrzy na  swoje  życiowe cele, chętniej się uczy, świadomie 
uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. Podczas rozmów wyjawiają, że podejmują trud 
właściwego zachowania się w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, proponując 
rówieśnikom odpowiednie sposoby rozwiązywania problemów. 

Koncerty były wykonywane kilkakrotnie w ciągu określonego dnia, aby wszyscy 
uczniowie mogli ich wysłuchać. W 2006r. do Domu Kultury przyjechała młodzież z pobliskich 
gimnazjów. Podczas rekolekcji wielkopostnych w 2012r. zaproszeni byli na koncert 
uczniowie przysuskich szkół. 

Każdy z wymienionych koncertów grany był specjalnie dla mieszkańców Przysuchy 
w dogodnym dla nich czasie – w niedzielę o godz. 18.00. Podczas występów sala była 
zawsze zapełniona słuchaczami.  

Dużym osiągnięciem jest to, iż chłopcy nigdy nie wykonujący roli solisty, zdecydowali 
się ćwiczyć głos i wykonać utwory śpiewane. 
 

3. Rady i wskazówki. 
 
Uczniowie, korzystając z pomocy rodziców przygotowali sami stroje do koncertów, 
poszukiwali możliwości współpracy z Domem Kultury w wykonywaniu dekoracji. Podjęli 
zadania gromadzenia instrumentów muzycznych do wykonania utworów, sprzętu 
technicznego do nagrywania spektakli. Publikowali materiały z koncertów w środkach 
przekazu, szczególnie w Internecie. Stało się to możliwe dzięki rozłożeniu wszystkich działań 
w czasie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zaplanowanym tematem koncertu, 
poznania literatury i wyboru utworów muzycznych ilustrujących przesłanie Jana Pawła II. 
 

4. Załączniki:  
 
Dostępność informacji na temat podjętych działań: 
 
2006 – Koncert  NON OMNIS MORIAR 
http://gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczniki/2006/05/08/1147082923/1147082945.pdf  (str. II) 
 
2007 – Koncert DZIĘKUJEMY CI 
http://gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczniki/2007/04/16/1176725176/1176725202.pdf  (str. VI) 
 
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/2_rocznica_smierci_jp2_07/index#gora 
 
2008 – Koncert DEKALOG 
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/rocznica_08/index#gora 
 
2010 – Koncert POZA CZAS 
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/5_rocznica_smierci_jp2/index#gora 
 
2013 – Koncert FIDES ET RATIO 
http://www.przysucha.pl/assets//fckfiles/file/iszp/Ziemia_Przysuska15-2013.pdf (str. 6) 
 
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.gminaprzysucha.pl%2Ffiles%2Fget%2F86%2Fip52&ei=6z8PVZXOL
YKxaYCugZgO&usg=AFQjCNEputuBJrWdVGjUPIIAQt_xF2vmIQ (str. 12) 
 
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/dzien_patrona_13/index#gora 
 

http://gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczniki/2006/05/08/1147082923/1147082945.pdf
http://gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczniki/2007/04/16/1176725176/1176725202.pdf
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/2_rocznica_smierci_jp2_07/index#gora
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/rocznica_08/index#gora
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/5_rocznica_smierci_jp2/index#gora
http://www.przysucha.pl/assets/fckfiles/file/iszp/Ziemia_Przysuska15-2013.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gminaprzysucha.pl%2Ffiles%2Fget%2F86%2Fip52&ei=6z8PVZXOLYKxaYCugZgO&usg=AFQjCNEputuBJrWdVGjUPIIAQt_xF2vmIQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gminaprzysucha.pl%2Ffiles%2Fget%2F86%2Fip52&ei=6z8PVZXOLYKxaYCugZgO&usg=AFQjCNEputuBJrWdVGjUPIIAQt_xF2vmIQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gminaprzysucha.pl%2Ffiles%2Fget%2F86%2Fip52&ei=6z8PVZXOLYKxaYCugZgO&usg=AFQjCNEputuBJrWdVGjUPIIAQt_xF2vmIQ
http://www.zsp.przysucha.pl/index.php?page=galeria/dzien_patrona_13/index#gora
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2014 – Koncert  JESTEM BARDZO W RĘKACH BOŻYCH 
http://www.przysucha.pl/assets//fckfiles/file/iszp/Ziemia_Przysuska30-2014.pdf (str. 6) 
 
 
 
 
 

http://www.przysucha.pl/assets/fckfiles/file/iszp/Ziemia_Przysuska30-2014.pdf

