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                                                                  1. WYMAGANIE 

Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki. 

 

                                                                  2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wychowanie przez sztukę. 

 

                                                                  3. CEL DZIAŁANIA 

 rozbudzanie i rozwijanie  wrażliwości estetycznej i wyobraźni młodzieży  

 organizowanie czasu wolnego  w sposób twórczy 

 rozwój   zainteresowań i kształtowanie  pozytywnego obrazu swojej osoby 

 integracja z grupą wychowawczą, budowanie przynależności do placówki 
 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
 
 
W Bursie Szkolnej nr 6 ZSEL  wykorzystujemy sztukę jako oddziaływanie wychowawcze. Stwarzamy 
możliwość rozwoju zainteresowań artystycznych i uzdolnień kierunkowych młodzieży. 
Istotnym obszarem aktywności młodzieży w wieku dorastania jest chęć wyrażania przez nią 
indywidualności w formie twórczości. Ekspresja pozwala zaspokajać potrzeby i dążenia, umożliwia 
odgrywanie ról i odczuwanie świata z perspektywy innej osoby.  
Działania artystyczne w bursie  realizowane są w kilku obszarach: 

 
ORGANIZACJA KONKURSÓW ARTYSTYCZNYCH 

 Noworoczny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla wychowanków burs i internatów miasta Lublin 
              (konkurs wokalno-instrumentalny w dwóch kategoriach solistów i zespołów) 

 Konkurs profilaktyczny dla wychowanków burs i internatów miasta Lublin "Moje życie - moja 
decyzja" (konkurs plastyczny na przygotowanie plakatu) 

 Festiwal Karaoke dla wychowanków burs i internatów miasta Lublin  

 Konkurs na najciekawszą aranżację świąteczną sali mieszkalnej dla wychowanków Bursy 
Szkolnej nr 6 



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI 
 Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS - spotkanie z Krzysztofem 

Cugowskim- Noworoczny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla wychowanków burs i internatów 
miasta Lublin, udział w Dniach Otwartych 

 Instytutem Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS – współpraca przy 
Konkursie profilaktycznym dla wychowanków burs i internatów miasta Lublin "Moje życie - 
moja decyzja", uczestnictwo w wystawach 

 Współpraca z Zespołem Tańca Ludowego UMCS 

 
ZAJĘCIA  Z RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

Zajęcia otwarte prowadzone w naszej bursie dla wychowanków burs i internatów miasta 
Lublin: 

 „Broszki z wełny czesankowej” 

 „Warsztaty św. Mikołaja” 
Rękodzieło artystyczne wykonane przez naszych wychowanków: 

 „Warsztaty plastyczne z tworzenia kartek wielkanocnych” 

 Kurczaczki wielkanocne dla Domu Pomocy Społecznej „Betania” 

 „Wigilijne aniołki” 

 „Gwiazdy  przestrzenne” 

 „Wiosenne kwiaty” 
Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez  inne bursy i internaty. 

 
TEATR I KABARET 

 Teatr profilaktyczny 

 Kabaret na Dzień kobiet 

 Kabaret na Pożegnanie maturzystów „Tyle było chwil” 

 Przygotowanie wychowanków do „Zderzeń teatralnych” -Wojewódzkiego Przeglądu 
teatralnego Burs i Internatów  

 
MAŁE FORMY SCENICZNE 

 Wigilijny wieczór 

 Rocznica Odzyskania Niepodległości 

 Jasełka 

 Rocznica Konstytucji 3 Maja 

 
DZIAŁALNOŚĆ KLUBU KULTURALNEGO „IKAR” 

Z  sukcesami bierzemy aktywny udział w konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, 
uczestniczymy w wystawach i działaniach Warsztatów Kultury. Wspieramy talenty muzyczne, 
recytatorskie i plastyczne młodzieży. 

 Międzyinternacki Konkurs Poezji Niepodległościowej "Póki w narodzie myśl swobody żyje" 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie” 

 Wojewódzki Konkursu Poezji Miłosnej ERATO 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza” 

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza  

 Konkurs Marynistyczny „Z piosenką pod żaglami” 

 Konkursu „Rodzinna historia-opowieść z lat wojny i okupacji” 

 Ogólnopolski Festiwal Herbertowski 

 Wojewódzki konkurs plastyczny Skarby Województwa Lubelskiego 

 Konkurs wokalny „Wyśpiewam jak Cię kocham” 

 Konkurs poezji „Miłość w moich oczach” 

 
UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM MIASTA 

 wyjścia do Teatru Andersena na „No Potatoes” 



 Spotkanie z Marcinem Wrońskim –Teatr NN 

 ACK Chatka Żaka-Mikołajki folkowe 

 wyjście do Piwnicy pod Fortuną 

 Wystawy: Gala, Galeria „Kont”, Chatka Żaka 

 Kawiarnia literacka – występ teatru „Panopticum” 

 Lubelski Festiwal Nauki- Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „Gamza”, 
szlak lubelskich uczelni 

POZNAJEMY KULTURĘ LUBLINA 
 zwiedzanie Cerkwi lubelskiej 

 wycieczka na Majdanek 

 zwiedzanie bazyliki O. Dominikanów 

 wycieczka po Starówce 

 wycieczka „Ziutkiem” po Lublinie 

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ SZTUKMISTRZÓW 
 warsztaty z okazji „Dnia wiosny” przygotowane dla pacjentów Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego 

 warsztaty z okazji Dnia Dziecka przygotowane dla pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

 

                                                                      5. EFEKTY 

 młodzież rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię oraz swoje indywidualne zdolności 
twórcze, 

 odkrywa przyjemność tworzenia i cieszy się uzyskanym efektem, 

 umie spędzać wolny czas w sposób twórczy,  

 integruje się z grupą i wykazuje przynależność do placówki, 

 aktywnie bierze udział w konkursach,  

 wykazuje się umiejętnością samooceny, 

 potrafi stosować różnorodne techniki plastyczne, 

 poznaje podstawy warsztatu młodego aktora, 

 kształtuje swoje umiejętności wokalno-instrumentalne, 

 jest odpowiedzialna za powierzone zadania, 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

 Pracę z młodzieżą należy rozpocząć od rozpoznania uzdolnień i talentów, motywować ją do 
działania, pozostawiając jej możliwość indywidualnej interpretacji . 

 Systematycznie angażować wszystkich chętnych wychowanków aby dać możliwość rozwoju 
zainteresowań artystycznych, jednocześnie wykorzystując ich naturalną chęć wyrażania 
swojej indywidualności w ekspresyjnej formie.   

 Do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest współpraca wszystkich wychowawców. Ważne jest to, 
by wszyscy pracownicy, młodzież oraz rodzice byli przekonani do słuszności podjętych 
działań. 

 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 Publikowanie działań na stronie internetowej www.zsel.lublin.pl 

 Tablice informacyjne na terenie bursy 

 Kronika bursy 

 Informowanie rodziców na zebraniach ogólnych o osiągnięciach wychowanków

 

http://www.zsel.lublin.pl/

