
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZYKŁADÓW DOBREJ PRAKTYKI 
1. Nazwa szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi 

II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego 

W Rumi 

2. Miejscowość 84-230 Rumia 

3. Adres ul. Stoczniowców 6 

4. Adres e-mail 2lo@rumia.edu.pl 

5. Nr telefonu/faksu  +48(58)671-29-17, 671-83-07 

6. Tytuł/nazwa zgłaszanego 

działania 

„Mała Improwizacja” – zajęcia artystyczne 

7. Obszar zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe 

8. Adresaci/odbiorcy/uczestnicy uczniowie/społeczność lokalna 

9. Zasięg objęty działaniem szkolny/lokalny/powiatowy/wojewódzki 

10. Czas trwania działania 2 lata 

11. Cel podjętego działania 1. W zakresie integracji - rozpoznanie zespołu i integracja 

grupy teatralnej. 

2. W zakresie wiedzy - zdobycie ogólnych wiadomości i 

zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i edukacji 

medialnej. 

3. W zakresie doskonalenia warsztatu – rozwijanie 

umiejętności, które umożliwią uczniom amatorską 
działalność teatralną (wejście w role, wyrażanie uczuć, 
kultura żywego słowa, współpraca w grupie). 

4. W zakresie rozwijania osobowości - wzbogacenie 

osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz 

kształtowanie jego wrażliwości, wyobraźni i poczucia 

estetyki. 

 

12. Opis podjętego działania Uczestnikami zajęć artystycznych są uczniowie uzdolnieni 

aktorsko, muzycznie, wokalnie, tanecznie, plastycznie  

i literacko. Grupa pozostaje otwarta również dla tych, 

którzy są zainteresowani teatrem, mają problemy 

emocjonalne (bycie aktorem dowartościowuje młodzież, 
sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni 

patrzą na nich z podziwem, udział w spektaklu wiąże się też 
z przełamaniem wstydu i nieśmiałości), a także chcą 
spędzić atrakcyjnie czas pozalekcyjny. 

 

Podczas cotygodniowych spotkań stosuję różne metody  

i formy pracy, począwszy od zabaw i gier dramowych, 

kończąc na tworzeniu własnych scenariuszy i prezentacji 

spektakli oraz innych występów. 

 

Program artystyczny zakłada udział w imprezach 

cyklicznych, takich jak: Jasełka, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Święty Walenty Łowi Talenty, 

Kabareton u Hipolita, Szymborska w Oczach Młodych 

Pomorzan, Powiatowy Festiwal Filmów o Uzależnieniach, 

Dzień Otwarty II LO, podczas których wykazujemy się 
różnymi umiejętnościami (recytacja, taniec, śpiew, teatr, 



film) i staramy się za każdym razem zaskoczyć 
publicznośćróżnymi formami przekazu. 

 

Oprócz tego, kilka razy w roku, uczniowie przygotowują 
autorskie projekty, w których wykazują się umiejętnościami 

i wiedzą teatralną w zakresie tworzenia scenariusza, 

scenografii, potrafią wejść w różne role i stworzyć kreację 
postaci, oddając jej cechy charakteru, wyglądu, sposobu 

poruszania się, wyrażając emocje i uczucia za pomocą 
różnych technik. W ubiegłym roku przygotowaliśmy „Teatr 

Cieni” z okazji Jasełek szkolnych oraz pantomimę. Mimy 

wykorzystaliśmy również do promocji szkoły na różnych 

uroczystościach szkolnych i lokalnych, co stało się naszym 

znakiem rozpoznawczym. 

13. Instytucje współpracujące wszystkie szkoły z Rumi, Dom Kultury Janowo, MOSiR, 

Miejski Dom Kultury, Stowarzyszenie artystów „Pasjonat” 

w Rumi, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Wejherowie, Rada Rodziców (sponsorzy) 

14. Efekty realizowanego 

działania 
Powiatowy Festiwal Krótkich Filmów o Uzależnieniach 
– III miejsce za zakręcenie filmu o uzależnieniach 

 

Wojewódzki Konkurs „Szymborska w Oczach Młodych 
Pomorzan” – I miejsce (kat. plastyczna) 

                      finalista (recytacja) 

 

„Kabareton u Hipolita” – III miejsce (pantomima)  

 

WOŚP – happening2014, „Teatr Cieni” 2013 

15. Link do strony internetowej 

PDP 

http://www.rumia.edu.pl/2lo/2lo_kon.asp 

16. Osoba do kontaktu Lucyna Oglęcka 

17. Autor/autorzy Monika Pranczke 

18. Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

opisanego w niniejszym formularzu działania. 

Podpis Dyrektora szkoły/placówki 

 

 

 


