
Program obchodów Roku Rejowskiego 
realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Adama  Sapińskiego w Zaklikowie                        
w roku szkolnym 2004/2005  

 

      Niniejszy program został opracowany w związku z ogłoszeniem 
przez sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu roku 2005 – 
Rokiem  Rejowskim. Celem programu jest przybliżenie młodzieży 
sylwetki Mikołaja Reja jako ojca literatury polskiej oraz jego 
twórczości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, budzenie 
szacunku dla twórczości literackiej pisarza, kształtowanie potrzeby 
samokształcenia, korzystania z zasobów bibliotecznych szkoły oraz 
zasobów medialnych, kształtowanie nawyku aktualizacji informacji 
medialnych poświęconych obchodom Roku Rejowskiego.    
Program stwarza dzieciom i młodzieży szansę współuczestnictwa w 
aktualnych wydarzeniach kulturalnych, wzbogacenia wiedzy w 
zakresie literatury, skłania do sięgania po zasoby bibliograficzne i 
medialne. Różne formy realizacji programu będą sprzyjać 
uaktywnieniu zarówno uczniów liceum ogólnokształcącego jak i 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Do realizacji zadań 
programowych włączy się cały zespół nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych i artystycznych, nauczyciele informatyki oraz 
wychowawcy.  

Harmonogram realizacji programu 

Zadania Cele Termin Sposoby realizacji Odpowiedzialni 
nauczyciele 

Bibliografia o życiu 
i twórczości M. 
Reja. 

- zebranie informacji 
o dostępnych 
pozycjach 
bibliograficznych 
przydatnych uczniom 
do celów 
samokształceniowych 

Według 
potrzeb 

- sporządzenie 
bibliografii 

-  udostępnianie  
czytelnikom 

nauczyciel 
bibliotekarz 

„By słowo Reja 
ożyło”. 

- rozwijanie 
wrażliwości na 

 - zorganizowanie 
recytatorskich 

nauczyciel 
bibliotekarz 



piękno wygłaszanego 
słowa i piękno 
literatury polskiej,   
integracja młodzieży 
gimnazjalnej 

 

I/III      
III/ IV 

 

eliminacji szkolnych 
i eliminacji drugiego 
stopnia dla uczniów 
gimnazjum – 
zaproszenie do 
współpracy innych 
szkół – pozyskanie 
funduszów na 
nagrody  

nauczyciele 
języka 
polskiego 

Najlepsza 
prezentacja 
medialna 
poświęcona Rejowi. 

- wdrażanie do 
samokształcenia – 
przygotowanie do 
mądrego 
wykorzystania 
środków 
multimedialnych  

 

 

 

V 

- konkurs szkolny dla 
uczniów gimnazjum i 
liceum 
ogólnokształcącego – 
wykorzystanie 
prezentacji na 
lekcjach języka 
polskiego – 
włączenie prac 
uczniów do działu 
prezentacji 

nauczyciele 
informatyki 
języka 
polskiego 

 

 

nauczyciel 
bibliotekarz 

Twórczość Reja – 
wystawka. 

- umiejętność 
łączenia wiedzy 
informatycznej i 
polonistycznej – 
przybliżenie uczniom 
twórczości Reja – 
zachęcenie do 
poznawania 
literatury- 
uaktywnienie koła 
bibliotecznego 

 

 

 

I/II 

- zorganizowanie 
wystawki różnych 
wydań Reja  

nauczyciel 
bibliotekarz  

Ojciec polskiej 
literatury – gazetka 
ścienna orz wydanie 
specjalne. 

- budzenie 
zainteresowania 
życiem Reja – 
uświadomienie 
znaczenia twórczości 
Reja dla rozwoju 
literatury polskiej 

 

 

I 

- wykonanie gazetki 
ściennej 
prezentującej życie 
pisarza i jego 
twórczość – wydanie 
nakładu 50 
egzemplarzy numeru 
okolicznościowego 
poświęconego 
Rejowi  

nauczyciel 
bibliotekarz 
nauczyciel 
informatyki 

Audycja 
poświęcona M. 

- otwarcie obchodów 
– budzenie 

 - opracowanie 
scenariusza słowno – 

nauczyciel 
bibliotekarz 



Rejowi. zainteresowania 
uczniów szkolnym 
programem 
obchodów – 
uświadomienie celu 
realizacji prac 

 

I 

muzycznego – 
zaprezentowanie 
audycji uczniom 
gimnazjum i liceum  

opiekun 
szkolnego 
radiowęzła 

Wystawka 
wydawnictw 
poświęconych 
Rejowi. 

- budzenie 
zainteresowania 
wydawnictwami 

 

I 

- zorganizowanie 
wystawki 

nauczyciel 
bibliotekarz 

Szkolny konkurs o 
życiu i twórczości 
Mikołaja Reja. 

- umożliwienie 
uczniom 
zaprezentowania 
zdobytej wiedzy 

 

II 

- zorganizowanie 
konkursu dla liceum 
ogólnokształcącego: 
eliminacje klasowe i 
finałowe  

nauczyciel 
języka 
polskiego 
bibliotekarz 

Opracowanie 
albumu „Rok 
Rejowski”. 

Udokumentowanie 
etapów realizacji 
programu obchodów 
Roku Rejowskiego 

 

W ciągu 
roku 

- gromadzenie 
wycinków prasowych 
oraz informacji o 
obchodach Roku 
Rejowskiego w 
Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
w Zaklikowie 

nauczyciel 
bibliotekarz 
nauczyciel 
plastyki 

Podsumowanie 
obchodów Roku 
Rejowskiego w 
ZSO w Zaklikowie. 

- ocena pracy 
uczniów – wręczenie 
nagród laureatom 
konkursu 

- program słowno – 
muzyczny „W 
hołdzie Mikołajowi 
Rejowi” – tańce 
staropolskie 

 

V/VI 

- zorganizowanie 
imprezy otwartej 

nauczyciele 
języka 
polskiego 
informatyki 
plastyki 
muzyki 
nauczyciel 
bibliotekarz 

 

 

Autor programu:                                                                                         
nauczyciel bibliotekarz                                                                                                      
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie 

- Jolanta Szkaradek 


