
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK 

TYTUŁ/NAZWA  

„Dobrej praktyki” 
 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  w Żyrzynie 

ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI Ul. 1000-lecia 143, 24 -103 Żyrzyn 

TELEFON 81 880 90 25 

FAKS 81 880 90 25 

E-MAIL spzyrzyn@o2.pl 

STRONA INTERNETOWA www. spzyrzyn.pl , www.zyrzynsp.republika.pl 

DYREKTOR SZKOŁY  

ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD  

„Dobrej praktyki”   

Katarzyna Majkutewicz 

OSOBA UPOWAŻNIONA  

DO KONTAKTU 

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

Katarzyna Majkutewicz, 81 880 90 25, kasia.majkutewicz@wp.pl 

 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także krótka 

charakterystyka podjętego 

działania) 

  Od 9 lat jest taki dzień styczniowy, który swym urokiem zachwyca. To 

dzień, gdy w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

odbywa się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Z roku na rok konkurs 

zyskuje coraz większą popularność społeczności Żyrzyńskiej. Sympatycy 

tej uroczystości mogą słuchać śpiewu kolęd i podziwiać artystów 

począwszy od przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Żyrzynie i z 

klubów przedszkolaka, uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, 

gimnazjalistów, uczniów Zespołu Szkół w Żyrzynie, świetlic wiejskich a 

kończąc na dorosłych. Uczestnicy biorą udział w kategorii: chór, zespół 

wokalny, duet rodzinny. Jury ma zawsze trudne zadanie z wybraniem 



najlepszych, ponieważ wszyscy są świetnie przygotowani i prezentują się 

znakomicie.                                                                

 Równolegle z przeglądem kolęd odbywa się Konkurs Szopek, Ozdób 

Choinkowych i Stroików Świątecznych. Piękne bożonarodzeniowe 

szopki z drewna, z ryżu, piernika, oryginalne bombki z fasoli, z ziaren 

pszenicy, butelek, wspaniałe anioły z włóczki, choinki – wszystko to 

przykuwa wzrok oglądających i oceniających prace konkursowe. Jak 

wynika z obserwacji przez ostatnie lata poziom prac i zainteresowanie 

tematyką świąteczną wzrasta, a pomysłowość twórcza dzieci, młodzieży   

i dorosłych jest ogromna.                                                                       

W  czasie imprezy w stołówce szkolnej stoły zastawione są świątecznymi 

smakołykami, którymi każdy chętny może się częstować.  

Nauczyciele nasi biorą udział w przygotowaniu dekoracji sali 

widowiskowej, nadzorowaniu pracy uczniów przy wykonaniu wytworów 

świątecznych, które wypełnią specjalne stoisko naszej Szkoły. Pracownicy 

kuchni zajmują się przygotowaniem smakołyków dla uczestników 

Konkursu, a personel sprzątający dba o czystość szkoły. 

REZULTATY/KORZYŚCI  

  Dumą napawa fakt, że w naszym wiejskim środowisku mamy osoby, 

które dostarczają nam niezwykłych przeżyć estetycznych. Przez swoje 

poszukiwania zaskakują ciągle czymś nowym. Eksponowanie prac na 

wystawie podnosi ich samoocenę, zwiększa wiarę w siebie i swoje 

zdolności. Sprawia, że osoby te czują się dowartościowane i są dumne ze 

swoich poczynań. 

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJ 
Trudności z pozyskiwaniem środków finansowych. 

RADY I WSKAZÓWKI  

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji 

działania 

Organizatorami konkursu są: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka 

Publiczna, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

 

 


