
 

 

Współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury z instytucjami  

oświatowo - wychowawczymi Gminy Rudnik nad Sanem w 2016r. 

 
Uczniowie, wychowankowie i nauczyciele placówek oświatowych Gminy 

Rudnik nad Sanem aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Miejskiego 

Ośrodka Kultury: Domu Kultury, Centrum Wikliniarstwa i Bibliotek.  
MOK rokrocznie nawiązuje współpracę z placówkami oświatowo – 

wychowawczymi Gminy Rudnik nad Sanem w ciągu roku szkolnego.        

Formy współpracy uzależnione są od wzajemnych potrzeb i oczekiwań. 

W czasie ferii zimowych i wakacji dzieci i młodzież szkolna korzysta  

z indywidualnie przygotowanej przez naszą instytucję oferty rozrywkowo 

- kulturalnej. 

 

Oto formy współpracy: 

 

Dom Kultury 

- obsługa prób artystycznych i występów instytucji oświatowo 

  - wychowawczych na scenie DK (spektakle, występy okolicznościowe,   

  teatrzyki… ): PSP nr 1 im. Jana Pawła – Jasełka; Niepubliczne Przedszkole   

  „Ochronka”: Jasełka, 3 Maja, Dzień Matki; Publiczne Gimnazjum im. Orląt             

  - Komers klas trzecich; SOSW: Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej                 

  i Harcerskiej, Dzień Dziecka 

- obsługa imprez zewnętrznych z udziałem szkół, przedszkoli…: nagłośnienie,   

  oświetlenie, scenografia  (XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej   

  Pomocy – Publiczne Gimnazjum im. Orląt, Obchody Rocznicy Uchwalenia  

  Konstytucji 3 Maja (śpiewanie patriotycznych pieśni pod pomnikiem                      

  w  centrum miasta), Jubileusz X-lecia Caritas Diecezji Sandomierskiej                   

  w Rudniku nad Sanem, ”Wakacyjny Piknik z Klaunami” MOSiR; X, XI edycja  

  Leśnego Biegania, Obchody Narodowego Święta Niepodległości (śpiewanie   

  patriotycznych pieśni pod pomnikiem w centrum miasta) 

- organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży szkolnej:   

   systematyczne zajęcia taneczne i plastyczne 
- udział w organizowanych przez MOK spektaklach teatralnych  

  i spotkaniach autorskich na scenie DK dla dzieci z całej Gminy               

  (Światowy Dzień Pluszowego Misia, Międzynarodowy Dzień Książki) 

- prezentacja prac plastycznych uczniów miejscowych szkół, pomoc w aranżacji                    

  i organizacji wystaw (PSP nr 1) 

- organizacja wernisaży dla młodzieży - spotkania z artystami  

- udział uczniów i nauczycieli w wernisażach wystaw artystycznych 

 



 

- próby choreograficzne dziewcząt prezentujących wiklinową modę – uczennic    

  miejscowych szkół                  

- zaproszenia kierowane do nauczycieli plastyków, dzieci i młodzieży oraz ich    

  udział w lekcjach plastycznych, warsztatach plastycznych z zaproszonymi  

  artystami – np. Paulina Kara - warsztaty lalkarskie 

 

Centrum Wikliniarstwa 
-  nauczyciele i uczniowie  placówek oświatowo - wychowawczych Gminy   

   Rudnik nad Sanem zapraszani są do bezpłatnego zwiedzania wystaw                          

   w Centrum Wikliniarstwa  

- biorą udział w nieodpłatnych warsztatach wikliniarskich, pokazach, nauce   

   wyplatania 

- nauczyciele i uczniowie uczestniczą w działaniach artystycznych Centrum,   

  m.in. w  wernisażach wystaw w tutejszej Galerii  
- biorą udział w lekcjach muzealnych – „Rudnik nad Sanem – Moja Mała   

  Ojczyzna” - historia Rudnika, historia wikliniarstwa, atrakcje turystyczne          

  (13 spotkań - 315 osób) 

- z myślą o uczniach placówek oświatowych Gminy Rudnik nad Sanem  

  Centrum Wikliniarstwa przygotowało wystawę  "Chrzest 966. U źródeł Polski"   

  stworzoną przez pracowników Muzeum Początków Państwa Polskiego                    

  w Gnieźnie oraz uczniów I LO w Gnieźnie. Była to wystawa mobilna   

  wzbogacona o elementy multimedialne oraz działania towarzyszące z zakresu     

  edukacji, składająca się  z plansz graficznych, tabletów z aplikacją oraz  

  słuchawek. Głównym jej celem było przedstawienie przyczyn, przebiegu                      

  i znaczenia chrystianizacji ziem polskich rozpoczętej w roku 966 chrztem   

  księcia Mieszka (804 osoby).  

 - spotkania z przedstawicielami placówek oświatowych Gminy Rudnik nad  

   Sanem nt. programu Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół podczas   

   imprezy „Wiklina Rudnik nad Sanem” 

 - współpraca ze szkołami realizującymi projekty edukacyjno - kulturalne                 

   ( Publiczne Gimnazjum im. Orląt, Zespół Szkół im gen. Władysława   

     Sikorskiego) 

 - udział Dyrektora MOK w imprezach, uroczystościach organizowanych przez   

   placówki oświatowo-wychowawcze naszej Gminy 

 - konkurs „Mali Przewodnicy” – Dyrektor MOK zorganizował konkurs   

   skierowany do dzieci w wieku 6–7 lat ze Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy  

   Rudnik nad Sanem. Dzieci zgłoszone do konkursu wzięły udział                              

   w spotkaniach, podczas których zapoznały się z ekspozycjami Centrum   

   Wikliniarstwa oraz nauczyły się profesjonalnego oprowadzania  

   zwiedzających;  

 - udział w komisjach oceniających plastyczne prace pokonkursowe 

http://www.muzeumgniezno.pl/pl/czasowe/219


 

   Mali Przewodnicy stanowili atrakcję IX Rocznicy Centrum Wikliniarstwa   

   oraz imprezy „Wiklina 2016 Rudnik nad Sanem”, za co otrzymali specjalne  

   podziękowania 

- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży podczas ferii, wakacji  (238 osób) 

  ARTYSTYCZNY MISZ MASZ" – Centrum Wikliniarstwa -  dziecięca    

  zabawa z piaskiem kinetycznym, młodzieżowa i dziecięca biżuteria    

  artystyczna, obrazy z koralików do prasowania, gliniany zwierzyniec, zajęcia    

  plastyczne „Jestem artystą” – młodzieżowe malowanie na sztalugach,  

  Plener Malarski dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

  „Akademia wycinania” - papierowe warsztaty dla dzieci 

  ”Zimowa ubieranka bałwanka”, „Nauka wykonywania gobelinu” 

  „Podstawowe węzły - makrama krok po kroku” 
 

Biblioteka w Rudniku nad Sanem oraz filie w Kopkach i Przędzelu  
- Narodowe Czytanie – udział dzieci, młodzieży i nauczycieli w akcji     

  czytelniczej pod patronatem Prezydenta RP (80 osób) 

- Noc Bibliotek – impreza promująca czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce,                    

  w którym warto bywać; podczas spotkania dzieci i młodzież poznały tajniki   

  pracy dziennikarskiej, obejrzały inscenizacje „Ania z Zielonego Wzgórza”,   

  „Kopciuszek”, wzięły udział w warsztatach technicznych. (70 osób)  

- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, akcja  

  promująca czytelnictwo poprzez różnorodne formy działań: spotkania   

  autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne  

- Dzień Pluszowego Misia – w tym dniu swoje święto obchodzi najukochańsza  

  przytulanka dzieci - pluszowy miś; podczas spotkań w bibliotekach dzieci  

  prezentują swoje pluszowe misie oraz biorą udział w zabawach  

- organizowanie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, teatrzyków 

- spotkania dla dzieci w ramach głośnego czytania - czytanie wybranych  

  fragmentów książek, wierszy przez bibliotekarki i zaproszonych gości 

- zajęcia związane ze zwyczajami towarzyszącymi świętom Wielkanocnym  

  i Bożego Narodzenia: wykonywanie świątecznych kartek, pisanek, bombek   

  choinkowych… 

- zajęcia dla dzieci w czasie ferii, wakacji: zajęcia plastyczno-techniczne,  

  zabawy, gry, zagadki literackie 

- wycieczki do bibliotek, w czasie których dzieci i młodzież zapoznają się                      

   z ofertą biblioteki, katalogiem elektronicznym, sposobami wyszukiwania  

   książek, nowymi formami książek 

 

Wszystkie formy współpracy MOK z instytucjami oświatowo-wychowawczymi 

gminy Rudnik nad Sanem są nieodpłatne. 
 

 


