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PROGRAM 

HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE

I.   CHARAKTERYSTYKA  PROGRAMU 

1. Program HENRYK SIENKIEWICZ- PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 

w Wierbce ma na celu przybliżenie postaci patrona, czerpanie wzorów z jego 

twórczości, kultywowanie tradycji, udział w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich.

2. Henryk Sienkiewicz jest patronem Szkoły Podstawowej nr 2 w Wierbce. Uchwałą Nr 

XV/107/2004 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 14 kwietnia 2004 roku nadano 

szkole imię Henryka Sienkiewicza. Podczas Święta Szkoły 25 maja 2004 roku odbyły 

się oficjalne uroczystości nadania imienia oraz została odsłonięta tablica pamiątkowa. 

3. Jednym z zadań szkoły jest zapoznawanie uczniów z postacią patrona szkoły, jego 

życiem i twórczością oraz tworzenie i kultywowanie tradycji.

4. Program Patron Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza jest realizowany 

przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, bibliotekę szkolną, świetlicę, Samorząd 

Uczniowski, Radę Rodziców.

5. Nauczyciele wykorzystują program przy planowaniu swojej pracy na lekcjach języka 

polskiego, historii, plastyki, godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz Zlotach 

Szkół Sienkiewiczowskich, wycieczkach dydaktycznych i turystycznych.

6. Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu każdego roku szkolnego poprzez:

a) zapoznawanie uczniów z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza na 
lekcjach i przy innych okazjach (w każdej klasie IV – VI zostanie 
omówiony przynajmniej jeden utwór literacki);

b) organizowanie apeli okolicznościowych z okazji różnych rocznic 
związanych z patronem;

c)  organizowanie konkursów literackich, plastycznych, tematycznych o 
patronie;

d) prezentację dzieł Henryka Sienkiewicza;

e) przedstawienia teatralne na podstawie dzieł Henryka Sienkiewicza;
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f)  zabawy tematyczne związane z patronem szkoły;

g) czytanie i omawianie całości lub fragmentów utworów H. Sienkiewicza na 
lekcjach 

     języka polskiego, historii, religii;

h)  udział w miarę możliwości reprezentacji szkoły w Ogólnopolskich Zlotach 
Szkół Sienkiewiczowskich;

i)   organizowanie wycieczki do Oblęgorka lub Woli Okrzejskiej; 

j)   obchody  Święta Szkoły – Patrona Szkoły  - ok. 5 maja każdego roku. 

II. CELE

1.      Zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły Henryka Sienkiewicza.

2.      Propagowanie i kultywowanie tradycji szkoły związanych z patronem.

3. Realizacja ogólnoludzkich wartości takich jak: prawda, dobro, piękno, praca, 

umiłowanie Ojczyzny.

4. Rozbudzanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza oraz czerpanie z 

niej wzorców.

5. Rozwijanie zdolności w aktywnym i twórczym zdobywaniu wiedzy.

6. Rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności. 

7. Kształtowanie postaw aktywnego udziału w życiu szkoły.

8. Prezentacja pracy szkoły na forum środowiska lokalnego.

III. TREŚCI

1.     Korzystanie z różnych źródeł informacji (dokumentów, encyklopedii, Internetu, 
dzieł literackich Henryka Sienkiewicza, baz danych, informacji ze Zlotów Szkół 
Sienkiewiczowskich, kroniki szkoły).

2.      Syntetyzowanie poznanego materiału: scalanie zebranych informacji w 
problemowe całości.

3.     Poznanie ogólnoludzkich wartości humanistycznych, jak: prawda, dobro, piękno, 
praca, umiłowanie ojczyzny, czerpiąc wzorce z twórczości patrona – Henryka 
Sienkiewicza.

4.     Fascynacja twórczością patrona mimo zmieniających się warunków społecznych, 
politycznych, gospodarczych oraz upływu lat.
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5.     Czerpanie wzorców z tego, co dobre i święte: miłości do Boga, człowieka i 
ojczyzny, wierności, odpowiedzialności, heroizmu.

IV. OSIĄGNIĘCIA

1.      Zdobywanie obszernej wiedzy o twórczości, życiu patrona Henryka 
Sienkiewicza.

2.     Przyswojenie ogólnoludzkich wartości takich, jak: prawda, dobro, piękno, praca, 
umiłowanie ojczyzny, czerpiąc wzorce z twórczości patrona.

3.      Wykorzystanie zdobytej wiedzy o patronie w życiu społecznym.

4. Umiejętność zbierania, przedstawiania wiedzy o Henryku Sienkiewiczu z 

wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

5. Tworzenie ceremoniału szkoły.

V. METODY I FORMY REALIZACJI 

1. Praca z książką.

2. Lekcje biblioteczne – zapoznanie z utworami H. Sienkiewicza i z książkami 
biograficznymi.

3.Wycieczki.

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

5. Konkursy: wiedzy, plastyczne, literackie, ortograficzne, recytatorskie itp.

6. Imprezy okolicznościowe.

VI. TRADYCJE ZWIĄZANE Z PATRONEM

1.     Ułożenie hymnu szkoły związanego z Henrykiem Sienkiewiczem.

2.     Założenie w widocznym miejscu i aktualizowanie gazetki ściennej dotyczącej patrona 
szkoły.

3.    Wspomnienie rocznicy śmierci Sienkiewicza 15 listopada każdego roku ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na jego działalność patriotyczną i walkę o odzyskanie przez Polskę 
niepodległości.

4. Wspomnienie rocznicy otrzymania Nagrody Nobla 20 grudnia każdego roku - oglądanie 
sfilmowanych dzieł Henryka Sienkiewicza.

5.  5 maja - Dzień patrona szkoły: 

a) dzień wolny od zajęć dydaktycznych; 

b) przedstawienie wyników konkursów wiedzy na temat patrona szkoły 
Henryka Sienkiewicza;

c) prezentacja dzieł Henryka Sienkiewicza; 
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d) przedstawienia teatralne na podstawie utworów H. Sienkiewicza; 

e) ogłoszenie wyników konkursów plastycznych; 

f) zabawy tematyczne związane z patronem szkoły; 

g) przemarsz barwnego korowodu postaci Sienkiewiczowskich.

6.     Zorganizowanie kina Sienkiewiczowskiego: 

a) wyświetlanie dzieł filmowych;

b)  gromadzenie w bibliotece szkolnej dzieł literackich na kasetach video i DVD; 

7.     Udział reprezentacji szkoły w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich; 

8.     Konkursy plastyczne związane z patronem szkoły np. karykatura postaci z utworu H. 
Sienkiewicza, projekt okładki wybranego utworu, postać z wybranego utworu, ilustracja 
do wybranego utworu, scenka z życia pisarza i inne.

9.     Konkursy tematyczne np. „ Co wiemy o patronie szkoły.”

10.   Konkurs recytatorski fragmentów prozy Sienkiewicza;

11.   Konkurs ortograficzny pt. „Piękna nasza Polska cała w twórczości Sienkiewicza” z 
okazji Dnia Ziemi.

12. Wycieczki (dla uczniów i nauczycieli) do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 
lub do Woli Okrzejskiej. 

13.  Gromadzenie materiałów o patronie (założenie teczki np. w bibliotece szkolnej).

14. Inne działania dotyczące patrona np. konkurs na fraszkę lub wiersz o postaci z utworu lub 
o samym Sienkiewiczu, konkurs na teczkę z informacjami o patronie, konkurs na gazetkę 
klasową itp.

VII. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KLAS ZWIĄZANE Z PATRONEM SZKOY

Klasa
Lp. Zadania Termin Odpowiedzialn

i

1. Zrealizowanie kręgu tematycznego dotyczącego patrona 
szkoły. Zapoznanie uczniów z wizerunkiem i krótkim 
życiorysem oraz twórczością patrona szkoły. 

Wg 
rozkładu 

zajęć

Wychowawca

2. Nauka hymnu szkoły. IX Wychowawcy

3. Udział w konkursie wiedzy o patronie. III Nauczyciel wg 
harmonogramu

4. Udział w konkursach plastycznych. II Nauczyciel wg 
harmonogramu

I

5. Udział w obchodach Święta Szkoły – Patrona Szkoły. V Wychowawca
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1. Zrealizowanie kręgu tematycznego dotyczącego patrona 
szkoły – utrwalenie wiadomości o życiu i twórczości patrona 
szkoły.                                                                                     

Wg 
rozkładu 

zajęć

Wychowawca

2. Udział w konkursie wiedzy o patronie. III Nauczyciel wg 
harmonogramu

3. Udział w konkursach plastycznych. II Nauczyciel wg 
harmonogramu

II

4 Udział w obchodach Święta Szkoły – Patrona Szkoły. V Wychowawca

1. Zrealizowanie kręgu tematycznego dotyczącego patrona 
szkoły – pogłębianie wiadomości o życiu i twórczości patronie 
szkoły. 

Wg planu 
wychowaw

cy klasy

Wychowawca 

2. Udział w konkursie wiedzy o patronie. III Nauczyciel wg 
harmonogramu

3. Udział w konkursach plastycznych. II Nauczyciel wg 
harmonogramu

4. Czynny udział w przygotowaniu obchodów dnia patrona. IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

III

5. Udział w obchodach Święta Szkoły – Patrona Szkoły. V Wychowawca

1. Zdobywanie nowych wiadomości o patronie szkoły. Cały rok 
szkolny

Wychowawca, 
nauczyciel         
j. polskiego

2. Udział klasy w oglądaniu filmów z kaset video. XII nauczyciel         
j. polskiego

3. Przeczytanie i omówienie utworu pt. „Janko Muzykant”. Wg 
rozkładu 
materiału 

nauczyciel         
j. polskiego

4. Udział w konkursach plastycznych. II Nauczyciel wg 
harmonogramu

5. Udział w konkursie wiedzy o patronie i jego twórczości. III Nauczyciel wg 
harmonogramu

6. Udział w konkursie ortograficznym pt. „Piękna nasza Polska 
cała w twórczości Sienkiewicza” z okazji Dnia Ziemi. 

IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

7. Udział w konkursie recytatorskim fragmentów prozy z 
utworów Sienkiewicza. 

Nauczyciel wg 
harmonogramu

8. Czynny udział w przygotowaniach Święta szkoły. III – IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

9. Udział w obchodach Święta Szkoły – Patrona Szkoły. V Wychowawca

IV

10. Udział reprezentacji szkoły w Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
Sienkiewiczowskich. 

VI Nauczyciel wg 
harmonogramu
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1. Dalsze zdobywanie i poszerzanie wiedzy o patronie szkoły
wyszukiwanie ciekawostek o jego życiu i twórczości.

Cały rok 
szkolny

Wychowawca, 
nauczyciel         
j. polskiego

2. Zapoznanie się z lekturą „ W pustyni i puszczy” oraz 
omówienie jej.

Wg 
rozkładu 
materiału

nauczyciel         
j. polskiego

3. Udział klasy w oglądaniu filmu „W pustyni i w puszczy”. XII nauczyciel j. 
polskiego

4. Zapoznanie treścią i omówienie utworu „Orso”. Wg 
rozkładu 
materiału 

nauczyciel         
j. polskiego 

5. Udział w konkursach plastycznych. II Nauczyciel wg 
harmonogramu

6. Udział w konkursie recytatorskim fragmentów prozy z 
utworów Sienkiewicza.

Nauczyciel wg 
harmonogramu

7. Udział w konkursie ortograficznym pt. „Piękna nasza Polska 
cała w twórczości Sienkiewicza” z okazji Dnia Ziemi.  

IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

8. Udział w konkursie wiedzy o patronie i jego twórczości. III Nauczyciel wg 
harmonogramu

9. Czynny udział w przygotowaniach Święta szkoły. III – IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

10. Udział w obchodach Święta Szkoły – Patrona Szkoły. V Wychowawca

V

11. Udział reprezentacji szkoły w Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
Sienkiewiczowskich. 

VI Nauczyciel wg 
harmonogramu

1. Poszerzanie wiedzy o patronie i jego twórczości. Cały rok 
szkolny

Wychowawca, 
nauczyciel         
j. polskiego

2 Zapoznanie treścią i omówienie utworu „Z pamiętnika 
poznańskiego nauczyciela”.

Wg 
rozkładu 
materiału

Nauczyciel        
historii

3. Zapoznanie treścią i omówienie utworu „Sachem” Wg 
rozkładu 
materiału

Nauczyciel        
j. polskiego

4. Udział w konkursie wiedzy o patronie i jego twórczości. III Nauczyciel wg 
harmonogramu

5. Udział klasy w oglądaniu filmu „Ogniem i mieczem”. XII nauczyciel         
j. polskiego 

6. Udział w konkursie ortograficznym pt. „Piękna nasza Polska 
cała w twórczości Sienkiewicza” z okazji Dnia Ziemi.

IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

VI

7. Udział w konkursie recytatorskim fragmentów prozy z 
utworów Sienkiewicza.

Nauczyciel wg 
harmonogramu
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8. Udział w konkursach plastycznych. II Nauczyciel wg 
harmonogramu

9. Czynny udział w przygotowaniu obchodów dnia patrona. III – IV Nauczyciel wg 
harmonogramu

10. Udział w obchodach Święta Szkoły – Patrona Szkoły. V Wychowawca

11. Udział reprezentacji szkoły w Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
Sienkiewiczowskich.

VI Nauczyciel wg 
harmonogramu

  

VIII. EWALUACJA

1. Pierwszej ewaluacji rada pedagogiczna i zespół d/s święta szkoły dokona po roku 
realizacji programu. Następnie systematycznie, co rok będą nanoszone poprawki. 

2. W ewaluacji uwzględniać będziemy opinie uczniów, nauczycieli, rodziców, nadzoru 
pedagogicznego. 

3. Zastosujemy następujące sposoby ewaluacji:

a) ankietowanie nauczycieli, uczniów i rodziców.

b) analiza dokumentacji szkoły. 

c) wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych. 

d) opinie nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie.

4. Rada pedagogiczna corocznie na pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu zatwierdzi 
niniejszy program z ewentualnymi poprawkami dostosowującymi go do zasobów 
szkoły oraz oczekiwań rodziców i uczniów.


