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I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

- uchwałą XXVII Sympozjum TSS, odbytego w dniach 5 – 6 czerwca 2014 r. w 
Gąbinie, lata 2015 – 2016 ogłoszone zostały LATAMI PATRONA w szkołach 
klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich , z racji przypadających 
„okrągłych’’ rocznic urodzin i śmierci Stanisława Staszica. Zatem program ten 
jest elementem etapu szkolnego 22. edycji ,,Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce”

- adresatami programu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Stanisława Staszica w Radomsku

- program będzie realizowany na lekcjach języka polskiego, historii, godzinach 
do dyspozycji wychowawcy, zajęciach Szkolnego Klubu Staszicowskiego oraz 
podczas konkursów, akademii i sesji popularno – naukowych poświęconych 
patronowi

II CELE PROGRAMU:

- zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat patrona szkoły

- popularyzowanie postaci Stanisława Staszica i jego ponadczasowych myśli

- popularyzowanie „postawy staszicowskiej” wobec współczesnych problemów 
państwa i społeczeństwa

- kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o popularyzację postaci i 
postawy Stanisława Staszica

- doskonalenie umiejętności czytania i interpretowania tekstów źródłowych oraz 
opracowań historycznych dotyczących Stanisława Staszica i jego epoki

- pielęgnowanie tradycji szkolnych i wzbudzanie szacunku do postaci patrona

- rozwijanie zainteresowań uczniów

III METODY PRACY:

- praca z tekstem źródłowym, opracowaniem historycznym

- prezentacje multimedialne; gazetki ścienne; wystawy; referaty na sesję

-konkursy, akademie, sesja popularno – naukowa

- artykuły do gazetki szkolnej SUPERMECHANIK

- prace plastyczne – plakat



IV PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

- zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej postaci patrona

- sukcesy uczniów w konkursach staszicowskich

- upowszechnienie myśli staszicowskiej w środowisku szkolnym

- prezentowanie zdobytej wiedzy w konkursach akademiach i uroczystościach 
szkolnych

- aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i poznanie tradycji szkolnych

V HARMONOGRAM PROGRAMU OBCHODÓW LAT PATRONA 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 
IM. STANISŁAWA STASZICA W RADOMSKU

Lp. Zadania Termin Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne

1. Powołanie zespołu 
ds. obchodów lat 
patrona szkoły

marzec 
2015

Powołanie zespołu

Dyrekcja     ZSP 
nr 1

2. Opracowanie 
„Programu obchodów 
lat Patrona” marzec 

2015

Zebranie zespołu 
i opracowanie 
programu

Zespół ds. 
obchodów – 
koordynator 
Anna Pichit

3. Opublikowanie 
programu na stronie 
internetowej szkoły i 
poinformowanie ZG 
TSS o 
przedsięwzięciu

marzec 
2015

Publikacja na stronie 
szkoły 
www.radomsko.edu.p
l

Paweł Dudek

4. Przygotowanie 
plakatu 
informującego 
społeczność ZSP nr 1 
o obchodach lat 
Patrona

kwiecie
ń 2015

Opracowanie 
i rozpowszechnienie 
plakatu w szkole Agata 

Pawłowska



5. Przygotowanie 
dodatku 
staszicowskiego do 
gazetki szkolnej 
SUPERMECHANIK

maj 
2015

Przygotowanie i 
opublikowanie 
informacji o patronie 
w gazetce szkolnej 
SUPERMECHANIK

Bożena Załóg

Anna Pichit

6. Przeprowadzenie 
szkolnego konkursu 
wiedzy o Patronie

maj 
2015

Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
konkursu

Anna Pichit

Tomasz 
Biesiada

7. Przygotowanie 
scenariusza 
uroczystości 
poświeconej 260. 
rocznicy urodzin 
Patrona

maj 
2015

Zebranie materiałów i 
przygotowanie 
scenariusza 
uroczystości

Anna Pichit

Renata 
Koniarska

8. Przygotowanie 
sprawozdania z 
przebiegu konkursu 
oraz planu 
uroczystości 
poświęconej 260. 
rocznicy urodzin 
Patrona dla ZG TSS

maj 
2015

Przesłanie do ZG 
TSS sprawozdania

Anna Pichit

9. Przygotowanie 
wystawy dzieł 
Staszica i opracowań 
dotyczących życia i 
działalności Patrona 
w bibliotece szkolnej

wrzesie
ń 2015

Zgromadzenie 
literatury i 
przygotowanie 
wystawy w bibliotece 
szkolnej

Anna Pichit 

Lidia Ślusarska

10. Udział w XXVIII 
Sympozjum Szkół 
Staszicowskich w 
Pile paździe

rnik 
2015

Udział delegacji ZSP 
nr 1 w 22. edycji 
ogólnopolskiego 
konkursu i XVIII 
Sympozjum Szkół 
Staszicowskich w 
Pile

Anna Pichit

Paweł Pichit

uczniowie



11. Realizacja projektu 
„Edukacja 
Staszicowska” dla 
uczniów klas 
pierwszych

paździe
rnik 
2015

Przeprowadzenie 
zajęć „Edukacja 
Staszicowska” w 
klasach pierwszych Anna Pichit

12. Konkurs Wiedzy o 
Patronie Szkoły dla 
uczniów klas 
pierwszych

paździe
rnik 
2015

Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
konkursu

Anna Pichit

Tomasz 
Biesiada

13. Akademia z okazji 
260. rocznicy urodzin 
Stanisława Staszica listopad 

2015

Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
akademii wg 
scenariusza 
opracowanego w 
maju 2015 r.

Anna Pichit 

Renata 
Koniarska

14. Sesja popularno – 
naukowa z okazji 
190. rocznicy śmierci 
Stanisława Staszica 
„Być narodowi 
użytecznym”

styczeń 
2016

Przygotowanie 
uczniów i 
przeprowadzenie 
sesji 

Anna Pichit

Tomasz 
Biesiada

Paweł Dudek

15. Podsumowanie 
programu

luty/ma
rzec 
2016

Zebranie 
dokumentacji, 
publikacja na stronie 
szkoły

Anna Pichit

Paweł Dudek


