Dorota Mączka - działalnośd
1. Organizacja siedmiu edycji powiatowego konkursu polonistycznego dla gimnazjalistów „Język
odbiciem Twojej kultury” (we współpracy z p. A. Kowalską i p. K. Szczerbioską) od roku
szkolnego 2009/2010 pod honorowym patronatem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. p. M. Kuszewskiego
i p. W. Lesiaka.
2. Opiekun „Szkolnego Klubu Analizy Tekstów Kultury” od roku 2004/2005.
3. Opiekun koła języka polskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) dla uczniów klas drugich
i trzecich od roku szkolnego 2010/2011.
4. Opiekun koła polonistycznego „Czytad teksty ze zrozumieniem” od roku szkolnego 2003.
5. Organizacja powiatowego konkursu „Znani i nieznani społecznicy Ostrowca Św. i powiatu
ostrowieckiego” (we współpracy z p. G. Krysą) pod honorowym patronatem Naczelnika
Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu
Św. p. M. Kuszewskiego – 2003 r.
6. Organizacja dwu edycji szkolnego konkursu polonistycznego dla maturzystów „Turniej
Mistrza Lektur Szkolnych” od roku szkolnego 2002/2003 (we współpracy z p. A. Kowalską
i p. K. Szczerbioską).
7. Opieka nad „Młodymi dziennikarzami” LO nr I piszącymi do lokalnej gazety „Wiadomości
Świętokrzyskie” w rubryce „Forum Młodych” w roku 2003.
8. Opieka nad szkolną gazetką „W świecie kultury” i jej dwuletnim systematycznym
uaktualnianiem od roku szkolnego 2003/2004.
9. Organizacja wieczorku poetyckiego poświęconego życiu i twórczości A. Mickiewicza (2004 r.)
10. Opracowane programy:
a) „Autorski program nauczania wiedzy o kulturze” (we współpracy z p. K. Szczerbioską)
z recenzją p. prof. S. J. Pastuszki- pracownika Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, wdrożony od roku 2004;
b) „Program pracy z uczniem sprawiającym kłopoty dydaktyczno – wychowawcze”
wdrożony w szkole od roku 2005;
c) „Autorski program kursu przygotowującego ucznia do pracy z utworem literackim
i dziełem sztuki” w ramach koła polonistycznego „Szkolny Klub Analizy Tekstów Kultury”
od roku 2004;
d) „Autorski program kursu przygotowującego ucznia do Nowej Matury” w ramach koła
polonistycznego ”Czytad teksty ze zrozumieniem” od roku 2003.
11. Opracowane materiały dydaktyczne:
a) scenariusz dwuetapowego konkursu dla maturzystów „Z lekturami za pan brat”
(publikacja w miesięczniku „Biblioteka w szkole” 2/2004);
b) „Zestaw zadao przygotowujących ucznia do Nowej Matury” (publikacja w Bibliotece
Pedagogicznej w Ostrowcu Św., 2004 r.) we współpracy z p. A. Kowalską
i p. K. Szczerbioską;
c) „Zestaw testów z języka polskiego badających ewaluację pracy uczniów klas
maturalnych” (publikacja w bibliotece szkolnej LO nr I, 2003 r.) we współpracy
z p. K. Szczerbioską;
d) „Ze szkołą na wesoło – wybór materiałów na uroczystości szkolne” (publikacja
w bibliotece szkolnej LO nr I, 2004 r.);

e) „Środowisko i aspiracje uczniów LO nr I” (we współpracy z p. D. Wróbel, 2005 r.);
f) referaty: „Wokół Nowej Matury. O sztuce prezentacji na egzaminie wewnętrznym”
podczas szkoleniowej rady pedagogicznej w 2004 r. oraz „Drama na lekcjach j. polskiego”
– 2003 r. i „Kilka słów o dysleksji” – 2003 r.;
g) scenariusz lekcji j. polskiego „Dwie wizje Sądu Ostatecznego - analiza wiersza
J. Kasprowicza „Dies irae” i obrazu H. Memlinga „Sąd Ostateczny” (publikacja na stronie
internetowej LO nr I, 2005 r.).
12. Przygotowanie ucznia Przemysława Sławka do wojewódzkiego konkursu na pracę literacką
„Moja Polska w 2050r.” zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci oraz posła
na Sejm RP p. A. Gieradę – uczeo otrzymał wyróżnienie (kwiecieo 2014r.).
13. Przygotowanie ucznia M. Grali do powiatowego konkursu poetyckiego „Obmyślam świat
wiosną”- uczeo zajął II miejsce (marzec 2014r.).
14. Przygotowanie we współpracy z p. J. Gibalską uczniów: K. Wojciechowskiego, D. Pastuszki,
K. Bugajskiej, P. Bajerczak, M. Sasak, W. Wójtowicz do XI Ogólnopolskiego Festiwalu
Krótkiego Metrażu Francuskojęzycznego w Zielonej Górze – finaliści (maj 2015r.).

