Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sandomierzu

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu
działanie
Imię i nazwisko dyrektora
szkoły/placówki

dr n.hum. Monika Kozera-Wierzchoś

Adres

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za wartość
merytoryczną publikacji

mgr Małgorzata Ewa Chorzępa, mgr Anna Piotrowska

Edukacja

Zakres
działania:
Wychowanie i profilaktyka

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia
(zajęcia pozalekcyjne)
Organizacja i zarządzanie
Realizacja godzin dodatkowych wynikających
z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela

Inne obszary (określić jakie)

Tel.

Fax.

15 8323204 15 8323204

e-mail
ppp1sandomierz@op.pl

Cykl czynności wspomagających rozwój oraz rozwijających
umiejętności uczenia się.
Przypominanie i utrwalanie zasad prawidłowej pisowni
polskiej.
Propagowanie idei poprawnej pisowni.
Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji
polskiej.
Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce zasad
ortograficznych.
Rozbudzanie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych
umiejętności w zakresie ortografii.
Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
Wdrożenie do pracy ze słownikiem ortograficznym oraz
innymi metodami ułatwiającymi sprawne posługiwanie się
zasadami ortograficznymi (np. mnemotechniki, gry
ortograficzne).
Kształtowanie postawy otwartości w zakresie kompetencji
lingwistycznych w tym kompetencji ortograficznych.
Nauka rozładowywania napięć emocjonalnych.
Nauka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem
egzaminacyjnym.
Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów szkół podstawowych

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
Kuratorium Oświaty, Starostwo Sandomierskie, Urząd Miasta
Sandomierz, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu, Bursa Szkolna w Sandomierzu, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Sandomierzu, lokalne media, dyrektorzy
szkół podstawowych powiatu sandomierskiego, nauczyciele
i rodzice uczniów

Temat działania:
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu sandomierskiego.
Spotkanie organizatorów konkursu:
przedstawiciela Oddziału Kuratorium Oświaty w Sandomierzu – pani st.wiz. mgr Małgorzaty Lipy
naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym – dra n.rol. Janusza Suszyny
przedstawiciela WSH-P Sandomierz – pan dr Adama Erechemli, pani dr Danuty Paszkowskiej
przedstawiciela PP-P Sandomierz – pani dr Moniki Kozery -Wierzchoś
Przekazanie ustaleń dotyczących zasad udziału w konkursie dyrektorom powiatowych szkół
podstawowych przez organizatorów konkursu.
Przygotowanie i upowszechnienie drogą elektroniczną informacji dotyczących projektu.
Informowanie poprzez lokalne media społecznościowe (Radio Leliwa, Echo Dnia, TV Sandomierz,
Sandomierzanin, Facebook, Internet) a także poprzez Sieć Współpracy Pedagogów, Psychologów
i Nauczycieli Powiatu Sandomierskiego.
Znalezienie sponsorów finansujących nagrody, poczęstunek dla uczestników, lokal do
przeprowadzenia projektu.
Opracowanie dyplomów, wybór logo konkursu oraz zakup nagród dla uczestników zajęć
Powiatowego Konkursu Ortograficznego.

Cele działania:
 sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce
 podnoszenie poziomu kompetencji i kultury języka uczniów
 kształcenie nawyku stosowania podstawowych zasad ortograficznych
 stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności
ortograficznych
 stworzenie możliwości zaprezentowania kreatywności i praktycznych umiejętności
graficznych uczniów z klas o profilu grafika komputerowa (konkurs na logo)
 wzmocnienie współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu ze
środowiskiem lokalnym i pracownikami placówek oświatowych oraz wyższej uczelni
 wzmocnienie współpracy poradni ze szkołami podstawowymi w powiecie sandomierskim
 zaprezentowanie młodzieży pozaszkolnych form oddziaływań inspirowanych kulturą języka
polskiego
 stworzenie okazji do zmierzenia się z innymi uczestnikami konkursu i porównania swoich
kompetencji z kompetencjami innych uczestników
 uzyskanie satysfakcji przez uczestników i ich opiekunów z wysiłku i chęci rozwoju
w zakresie kompetencji językowych
 rozwijanie u dzieci i młodzieży potencjału twórczych możliwości edukacyjno-rozwojowych
 wskazywanie, że nauka, prawidłowe relacje społeczne oraz praca intelektualna człowieka
może być źródłem odczuwania radości i satysfakcji
 propagowanie wiedzy, wartości edukacji oraz rozwoju poprzez wskazanie sensu i znaczenia
nauki w autorozwoju i stymulacji twórczego potencjału młodego człowieka
 umożliwianie zainteresowanym dostępu do fachowych źródeł wiedzy poprzez udział w
wykładzie i ćwiczeniach lingwistycznych zorganizowanych przez wykładowcę wyższej
uczelni

Opis działania:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna systematycznie prowadzi działania edukacyjne skierowane
do uczniów i wychowanków placówek oświatowych. Działalność ta ma charakter aktywny
i permanentny poprzez diagnozę i terapię, programy edukacyjno-rozwojowe dla uczniów
z trudnościami ortograficznymi oraz konkursy dla uczniów zdolnych.
W roku 2017 z inicjatywy dyrektora poradni dr n.hum. Moniki Kozery-Wierzchoś, przedstawiciela
Zamiejscowego Oddziału Kuratorium Oświaty w Sandomierzu st.wiz. mgr Małgorzaty Lipy,
Naczelnika Oświaty w Starostwie Powiatowym dra n.rol. Janusza Suszyny oraz profesorów WSH-P
– dr n.hum. Danuty Paszkowskiej i dr n.pr. Adama Erechemli powołano Kapitułę Powiatowego
Konkursu Ortograficznego i doszło do realizacji pierwszego Konkursu Ortograficznego na szczeblu
powiatowym. W drugiej edycji konkursu zaproszono do Kapituły Konkursu przedstawiciela Urzędu
Miasta Sandomierz – jako współorganizatora.
Honorowy patronat nad Konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Przygotowano i upowszechniono w placówkach oświatowych regulamin konkursu oraz informacje w
formie mailowej dotyczące projektu. W lokalnym Radio Leliwa i w TV Sandomierz emitowano
reklamę konkursu, a w Echu Dnia i Sandomierzaninie ukazały się artykuły informujące
i zachęcające do udziału w nim. Informacje ukazały się również na stronie internetowej poradni oraz
na Facebook’u. Upowszechniono je także za pomocą Sieci Współpracy Pedagogów, Psychologów
i Nauczycieli Powiatu Sandomierskiego
Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
Ma on trzy etapy:
 szkolny
 gminny
 powiatowy
Na etapie szkolnym konkurs organizują dyrektorzy szkół i nauczyciele języka polskiego. Na etapie
gminnym organizatorem jest nauczyciel koordynator oficjalnie powołany przez Kapitułę Konkursu.
Na etapie powiatowym organizatorem przebiegu konkursu jest Kapituła Konkursu.
Autorem tekstów do obu edycji konkursu powiatowego jest dr Danuta Paszkowska – znakomity
polonista i organizator wielu inicjatyw promujących kulturę języka polskiego, która jest również
autorem wykładów i ćwiczeń lingwistycznych dla uczestników finału konkursów powiatowych.
W proponowanych tekstach zawsze porusza aktualną tematykę, np. konkurs ortograficzny
lub stulecie odzyskania niepodległości.
W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe w powiecie. Do finału zakwalifikowało się
w pierwszej edycji 44 osoby, a w drugiej 42 osoby. Konkurs przeprowadzono w auli Bursy Szkolnej
w Sandomierzu. Dla uczestników i opiekunów przygotowano dyplomy, drobne nagrody oraz
poczęstunek.
W porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu ogłoszono konkurs
dla uczniów na zaprojektowanie znaku firmowego Powiatowego Konkursu Ortograficznego.
Zwycięski znak został zatwierdzony przez Kapitułę na oficjalne logo.
Finał konkursu pierwszej edycji odbył się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu podczas
powiatowych uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uświetnionych obchodami stuletniej
rocznicy odzyskania niepodległości. Nagrodzono trzech laureatów i przyznano trzy wyróżnienia.
W drugiej edycji konkursu, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Sandomierzu, uroczystości rozdania
nagród trzem laureatom i czterem wyróżnionym odbyły się w sandomierskim Ratuszu. Uhonorowano
również nauczycieli-opiekunów przygotowujących uczniów do konkursu.
Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Sandomierzu.
W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się trzecia edycja konkursu.

Opis uzyskanych efektów:
Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie organizowanym konkursem. Kreatywnie i aktywnie
uczestniczyli w proponowanym projekcie, wykazując duży zapał i radość z udziału.
Pomimo początkowego oporu nauczycieli w związku z ryzykiem braku sukcesu i zwycięstwa,
już po pierwszej edycji konkursu wskazywali oni na dobry poziom, docenienie i nagrodzenie ich
pracy, życzliwą współpracę, dużą serdeczność okazywaną uczniom i opiekunom. Doceniono również
nagrodzenie wszystkich uczestników finału. W związku z powyższym już w drugiej edycji chętniej
i odważniej podejmowali się współpracy.
Konkurs pokazał młodzieży, że nauka ortografii może być dobrą zabawą, a dbałość o czystość
i piękno języka polskiego przynosi wymierne efekty w rozwoju intelektualnym. Uczniowie
podkreślali przydatność poznanych nowych metod nauki ortografii.
W efekcie wszyscy poszerzyli wiedzę o omawiane zagadnienia, uzyskali wsparcie merytoryczne
ze strony specjalistów oraz zyskali możliwość wymiany doświadczeń z zakresu pracy z uczniem
posiadającym uzdolnienia i zainteresowania lingwistyczne.
Konkurs stał się znakomitym pretekstem integrującym działania poszczególnych instytucji naszej
Małej Ojczyzny.

Wnioski z realizacji:
Powiatowy Konkurs Ortograficzny stanowi innowacyjną formę działań Poradni. Jest również
wartościową propozycją wzbogacenia wszechstronnych działań promujących wartość edukacji.
Integruje różne ogniwa środowiska lokalnego wokół wypracowania skutecznych form oddziaływań
edukacyjno-wychowawczo-rozwojowych. Zasadne wydaje się organizowanie kolejnych edycji
konkursu, rozszerzając go o dodatkowe formy stymulujące rozwój kompetencji lingwistycznych
wśród młodych Polaków.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Urząd Miasta Sandomierz
Bursa Szkolna w Sandomierzu
Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu
Patronat honorowy: Świętokrzyski Kurator Oświaty
Patronat medialny: Radio Leliwa, Echo Dnia, TV Sandomierz, Sandomierzanin

Czas/okres realizacji zadania:
styczeń 2018 - nadal

Uzasadnienie zgłoszenia:
Konkurs ortograficzny jest doskonałym sprawdzianem znajomości reguł ortograficznych
i umiejętności stosowania ich w praktyce oraz podnoszeniem poziomu kompetencji i kultury języka
uczniów, kształceniem nawyku stosowania podstawowych zasad ortograficznych, stwarzaniem
uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej wiedzy, a przede wszystkim wzbudzenie
świadomości, że troska o poprawność języka ojczystego to patriotyzm.

Trudności w realizacji:
- baza lokalowa Konkursu
- zachęcenie nauczycieli do pojęcia się przygotowań do konkursu (szczególnie na wstępnym etapie)
- pozyskanie sponsorów

Wykaz załączników:
Dokumentacja merytoryczna i fotograficzna na stronie internetowej Poradni.
http://ppp.sandomierz.pl
Artykuły w lokalnej prasie - Echo Dnia, Sandomierzanin
Nagrania w mediach.

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
przedstawionego przykładu dobrej praktyki.
Sandomierz dn. 15.11.2019 r.
Miejscowość, data

dr n. hum. Monika Kozera-Wierzchoś
Podpis dyrektora szkoły/placówki

Przedstawicielka Oddziału Kuratorium Oświaty w Sandomierzu – pani st. wiz. mgr Małgorzata Lipa,
naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym – dr n. rol. Janusz Suszyna oraz
przedstawicielka PP-P Sandomierz – pani dr Monika Kozera-Wierzchoś

Laureaci i wyróżnieni I Powiatowego Konkursu Ortograficznego –
12 października 2018 r. Zamek Królewski w Sandomierzu, Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Laureaci i wyróżnieni II Powiatowego Konkursu Ortograficznego –
12 czerwca 2019 r. Sandomierski Ratusz

Uczennica Weronika Surowców z Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu – zwyciężczyni projektu na logo konkursu

