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 Dbałość o wartości społeczne, wypracowanie ceremoniału 

Od czasu nadania imienia w 2009 roku nasza 

placówka pielęgnuje i wzbogaca wartości 

związane z systemem pedagogicznym Janusza 

Korczaka. Organizujemy wiele imprez 

związanych z życiem i działalnością naszego 

patrona, organizujemy konkursy wiedzy o 

Korczaku, konkurs plastyczne, recytatorskie, 

fotograficzne, spotkania z poezją. Nawiązaliśmy 

współpracę z placówkami Korczakowskimi – 

organizując spotkania integrujące uczniów 

podczas wspólnej zabawy.  

Opracowaliśmy Ceremoniał szkolny oraz regulaminy oceniania postaw oraz nagradzania uczniów 

szczególnymi nagrodami – w roku 2012 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy zostali  nagrodzeni za 

całoroczny trud i starania. W szkole podstawowej w drodze Plebiscytu uczniowie otrzymali tytuł : „ Jak król 

Maciuś Pierwszy”, natomiast uczniowie klas gimnazjalnych, szkoły zawodowej oraz przysposabiającej do 

pracy otrzymali Odznaki Korczakowskie.  



Tak powstała tradycja nagradzania wysiłku i pracy naszych uczniów. Do dziś,  podczas corocznego Święta 

Szkoły obchodzonego w maju, uczniowie nominowani  do nagrody za całoroczną pracę i zachowanie godne 

naśladowania mogą otrzymać tytuł  ”Jak król Maciuś Pierwszy” oraz Odznaki Korczakowskie.  

 

Zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkolnym nowi 

uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w jednej ze szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół składają uroczyste 

ślubowanie. Po odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie 

uroczyście ślubują na sztandar szkoły i zostają pasowani 

przez Dyrektora. Otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

certyfikat i upominki. Po części oficjalnej jest czas na się 

zabawę i integrację. 

 

 Akademie i uroczystości szkolne 

Wiele okazji do zaprezentowania na scenie swoich umiejętności  
stwarzają akademie i uroczystości szkolne. Zawsze są one w naszej 
szkole ważnym wydarzeniem, do którego solidnie się 
przygotowujemy i ćwiczymy, by jak najlepiej zaprezentować swe 
umiejętności. 

 



Tradycją w naszej szkole są uroczyste obchody świąt 

narodowych, rocznic odzyskania Niepodległości oraz 

rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W naszej szkole 

święta te obchodzone są w sposób bardzo uroczysty. W 

rytmie patriotycznych pieśni i piosenek, z powagą, 

entuzjazmem, uśmiechem cieszymy się z wolności 

Polaków i niepodległości naszego kraju. 

 

 

 

W coroczny kalendarz wydarzeń szkolnych na stałe 
wpisują się imprezy cykliczne. Bardzo dużym 
powodzeniem cieszą się uroczystości: Dzień Chłopaka i 
Dzień Kobiet. Pomysłów autorom i wykonawcom nigdy 
nie brakuje. Młodzi aktorzy oraz chętni nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły wcielają się w swoje role, śpiewają 
piosenki, recytują wiersze. 

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowują Samorządy Uczniowskie. Śpiewem, tańcem, słowem i 
uśmiechem uczniowie dziękują wszystkim pracownikom szkoły. Dzień Edukacji Narodowej to dzień 
szczególny dla całej społeczności szkolnej. 

 



Stałe miejsce w szkolnym kalendarzu uroczystości szkolnych 

zajmują Wigilie i Koncerty Noworoczne. Młodzi wykonawcy 

wcielają się wówczas w role Józefa, Maryi,  pasterzy, kolędników, 

oddając cudowną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka w 

wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych cieszą się wielką 

popularnością, możliwość ich oglądania ma cała społeczność 

szkolna jak również zaproszeni goście: rodzice, klasy integracyjne 

pszczyńskich szkół, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

przedszkolaki sąsiadujące z naszą szkołą.  

Czas zakończenia roku szkolnego, to czas podsumowań i refleksji. Tradycją naszej placówki jest coroczna 

wieńcząca rok szkolny akademia. Uczniowie wyróżniający się  wzorową postawą, dobrymi ocenami otrzymują 

nagrody książkowe.  

 

 Działalność Samorządów Uczniowskich w szkole 

podstawowej i branżowej szkole I stopnia i redagowanie 

gazetki „Uśmiech Szkoły” 

Szerokie pole do popisu i zaprezentowania swoich umiejętności 

społecznych, wyrażania poglądów i prezentowania wiedzy                   

o prawie, konstytucji, społeczeństwie oferują Samorządy 

Uczniowskie. Wybory do Samorządu uczniowskiego odbywają 

się na wzór wyborów samorządowych i państwowych i są 

świetnym momentem do wyjaśnienia zasad demokracji. 



Samorząd, poprzez organizację różnych imprez, zabaw, bali karnawałowych, Dnia Dziecka i licznych 

konkursów dostosowanych do możliwości i umiejętności dziecka, pozwala na samorealizację i rozwija 

kreatywność uczniów.  

Wydając gazetkę uczniowską „Uśmiech szkoły”  uczniowie rozwijają swe umiejętności redaktorskie. Gazetka 
wychodzi od września  2000 roku. W gazetce publikowane są prace uczniów, sprawozdania z zawodów i 
konkursów, wywiady, łamigłówki, kolorowanki i zagadki. 

 

 

 Integracja z uczniami szkół ogólnodostępnych 

 

Uczniom naszej szkoły umożliwiamy kontakty                   
z rówieśnikami zaprzyjaźnionych szkół 
ogólnodostępnych z Pszczyny i okolic.  Jesteśmy 
zarówno gospodarzami różnych imprez 
integracyjnych jak i gośćmi w innych szkołach. 

Integracja poprzez zabawę, rekreację, sprzyja 
rozwojowi społecznemu uczniów, uczy 
prawidłowych zachowań i dobrych relacji w 
grupie. 

 

 



 Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu 

U starszych uczniów rozwijamy i propagujemy postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i 
lokalnego środowiska. Przygotowujemy  ich do podejmowania pracy wolontariusza poprzez  działania na 
rzecz potrzebujących pomocy. Wspieramy ciekawe inicjatywy i działania edukacyjne. Koło wolontariatu 
prowadzą Panie Dorota Szklanny i Radosława Langer-Skorupa. 

Jest jeszcze wiele innych inicjatyw podejmowanych na rzecz szeroko rozumianego rozwoju naszych uczniów. 
Organizujemy wiele wycieczek, dbamy o integrację z rodzicami, wprowadzamy nowe innowacje 
pedagogiczne, pracujemy metodami wykorzystującymi nowoczesne technologie, wdrażamy do umiejętności 
planowania i współpracy  w zespole poprzez pracę metodą projektów, organizujemy „Zielone Szkoły”, 
jesteśmy inicjatorami Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Tydzień”, uczestniczymy 
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, włączamy się w wiele akcji proponowanych przez Państwo lub 
stowarzyszenia.  

Trudno tu wymienić wszystkie działania, jednak o wszystkim można dowiedzieć się śledząc pozostałe karty 
naszej strony 

 



 

 

 


