XVIII PRZEGLĄD PIOSENKI "ZŁOTA NUTKA"
24 października odbył się w Suwałkach XIX Festiwal "ZŁOTA NUTKA". Szkołę Podstawową nr 7
reprezentował Mateusz Judycki śpiewając piosenkę "W deszczowym rytmie", a Gimnazjum nr 5
reprezentowała Barbara Hanc grając utwór instrumentalny "List, listeczek". Mateusz zdobył
Kolorową Nutkę a Basia Kolorową Nutkę ze specjalnym wyróżnieniem. Oboje otrzymali także
wspaniałe
nagrody
i
uczestniczyli
w
wesołej
dyskotece
z
konkursami.
Basi i Mateuszowi festiwal bardzo się podobał i już by chcieli wystąpić na kolejnym. Ale to dopiero
za rok!
p. M.Gładyszewska

Program Szkoleniowy w Zakresie Ruchu
Rozwijającego bazującego na pracy
Weroniki Sherborne
W dniach 27 - 29 września 2013r. nauczyciele z naszej placówki uczestniczyli w kursie : „Program
Szkoleniowy w Zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”. Było to
szkolenie II stopnia dla uczestników, którzy już zaznajomili się z metodą Ruchu Rozwijającego
podczas szkolenia I stopnia. Celem tego 3 - dniowego kursu było pogłębienie i rozszerzenie wiedzy
oraz umiejętności w zakresie stosowania metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy
Weroniki Sherborne.
Metoda ta główny nacisk kładzie na doświadczenia ruchowe, poprzez które stwarza się okazję do
poznawania własnego ciała i przestrzeni, zdolności do relaksu, budowania wzajemnych relacji oraz
kontroli i koordynacji ruchów. Ruch Rozwijający w sposób istotny może wspomóc rozwój dziecka,
szczególnie w sferze emocjonalnej i społecznej.
W czasie kursu podczas praktycznego treningu nauczyciele doskonalili swoje umiejętności w
prowadzeniu Sesji Ruchu Rozwijającego pod okiem prowadzących pań: Bożeny Kisiel oraz Alicji
Wilkołazkiej. Nie zabrakło też zajęć teoretycznych pogłębiających rozumienie założeń tej metody.
Były też filmy z udziałem twórczyni metody – Weroniki Sherborne (1922-1990) - angielskiej

nauczycielki wychowania fizycznego i fizjoterapeutki. Podstawy teoretyczne pracy W. Sherborne to
teoria analizująca ludzki ruch Rudolfa Labana.
p. Maria Gładyszewska

Dzień Nauczyciela
Do naszych szkolnych zwyczajów należy organizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W bieżącym roku szkolnym w przygotowania do tego święta włączyły się pracownie
przysposobienia do pracy, gimnazjalne koło recytatorskie oraz koło muzyczne. Uczniowie Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w tajemnicy przed resztą Rady Pedagogicznej przygotowali w pracowni
dekoratorstwa i sztuki użytkowej, w pracowni witrażu, w pracowni poligrafii i pracowni obróbki
drewna i metalu upominki - niespodzianki. Gimnazjaliści przygotowali montaż słowno - muzyczny.
Dekoracja uroczystości została zaprojektowana i wykonana w trakcie zajęć kształcenia
kreatywności.
Jak zwyczaj nakazuje, dnia 14 października 2013 r. w sali gimnastycznej, w budynku przy Al.
Kardynała Wyszyńskiego 3b zgromadzili się wszyscy nauczyciele, pracownicy naszej szkoły,
uczniowie z rodzicami oraz zaproszeni goście. Pani wicedyrektor, Monika Obuchowska, odczytała list
Podlaskiego Kuratora Oświaty skierowany z tej okazji do wszystkich społeczności szkolnych w
województwie. Następnie zostały wręczone nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora

Szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Iwona Respondek, podziękowała nauczycielom za trud
wkładany w codzienną pracę. Następnie wtajemniczeni uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom
i pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane upominki. Zdziwienie było ogólne, gdy okazało
się, że ozdobne pudełeczka kryją w sobie witrażową przypinkę - ważkę, drewnianą kostkę do gry,
kopertę z papieru czerpanego, w której są piękne życzenia. Po wręczeniu upominków uczniowie
przedstawili część artystyczną. Uroczystość zakończyły życzenia samych radosnych chwil w pracy i
życiu osobistym od uczniów i ich rodziców.
Organizatorzy:
p.Ewa Łoboda, p.Teresa Toczyłowska

DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Dnia 08.10.2031r. odbyły się zajęcia otwarte z policjantami dla uczniów gimnazjum i szkoły
przysposabiającej do pracy. Zajęcia prowadzili: p.Paweł Jakubiak z Sekcji Prewencji i p.Tomasz
Miezio z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Augustowie.
Pierwszą część spotkania poprowadził p.Tomasz Miezio. Zwrócił uwagę uczniom, że
ich bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły zależy głównie od nich samych, a szczególnie od ich
znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przypomniał te zasady zadając uczniom
konkretne pytania. Trzeba przyznać, że uczniowie dobrze je znają.
Następnie omówił znaczenie najważniejszych znaków drogowych dotyczących pieszych i
rowerzystów oraz bezpieczeństwo w środkach komunikacji, jak też niebezpieczne sytuacje
związane z wysiadaniem z autobusu i przechodzeniem na drugą stronę jezdni przed lub za
autobusem.
Zachęcił uczniów do noszenia po zmierzchu odpowiedniego ubrania z elementami odblaskowymi
oraz do jeżdżenia rowerem w kasku i kamizelce odblaskowej by byli bardziej widoczni na drodze, co
zwiększy ich bezpieczeństwo.
W drugiej części spotkania p. Paweł Jakubiak przeprowadził pogadankę odnośnie nieprawidłowych
zachowań uczniów wobec nauczycieli i swoich kolegów.
Uświadomił im, że nękanie drugiej osoby: koleżanki, kolegi, czy osoby obcej niestosownymi,
wulgarnymi, czy mającymi formę zastraszania SMS-ami lub mailami, grozi konsekwencjami karnym
w sądzie.
Ponadto przestrzegł uczniów, iż nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i nieprawidłowe
zachowanie wobec niego również może grozić konsekwencjami karnymi.
Przypomniał, że własny numer telefonu można dać tylko osobie zaufanej, a numeru telefonu innej
osoby, bez jej zgody nie można dać nikomu.

Omówił również szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu dla zdrowia, zachęcał uczniów,
aby nie korzystali z tych używek. Wskazał też miejsca publiczne, w których jest zakaz palenia i picia
alkoholu.
Ostrzegł też uczniów przed nawiązywaniem znajomości przez Internet, gdyż takie kontakty mogą
doprowadzić do kradzieży mienia lub wykorzystania młodego człowieka.
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich tematy i problemy.
Dziękujemy p. policjantom za owocne spotkanie.
p. Elżbieta Barwicka

LAUREACI IX MIEJSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
W środę 16.10.2013 w 35 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w Zespole Szkół
Samorządowych w Augustowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Tegoroczne
hasło „Jan Paweł II – Papież Dialogu” miało na celu zgłębić papieskie nauczanie na temat
dialogu. Dwie uczennice naszej szkoły zostały laureatkami.
Szkoła Podstawowa nr 7
Izabela Goliczewska kl. VI - I miejsce
Gimnazjum nr 5
Aleksandra Tyszka kl. II - I miejsce
p. Agnieszka Sobota

OGŁOSZENIE

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH NAUCZYCIELI
DO POMOCY UCZNIOM
W WYPEŁNIENIU INTERNETOWEJ ANKIETY DOTYCZĄCEJ
LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
PONIŻEJ PODAJEMY LINKI DO ANKIET:
Klasy I http://moje-ankiety.pl/respond-52823.html
Klasy II i III http://moje-ankiety.pl/respond-52824.html
Klasy IV- VI http://moje-ankiety.pl/respond-52832.html

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne http://moje-ankiety.pl/respond-52828.html

Wyjątkowy prezent

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w ramach zajęć przysposobienia do pracy
wykonali atrakcyjne upominki dla nauczycieli i pracowników szkoły

Uroczystość z okazji III rocznicy nadania
imienia Jana Pawła II szkołom
wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Specjalnych
Dnia 7.10.2013r. obchodziliśmy trzecią rocznicę nadania szkołom: Szkole Podstawowej nr 7,
Gimnazjum nr 5, Szkole Przysposabiającej do Pracy wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych
imienia Jana Pawła II.
O godz. 9.00 miała miejsce uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
którą koncelebrował ks. Prałat Marian Szewczyk. Uczniowie aktywnie włączyli się w Liturgię Mszy
Św. Obecny był również poczet sztandarowy.

Po Mszy Św. wszyscy zebrani, na czele z pocztem sztandarowym, przeszli uroczyście do budynku
szkoły przy Al. Kardynała Wyszyńskiego 3b.
Około godz. 10.30 odbyła się część artystyczna na sali gimnastycznej.
Swoją obecnością w uroczystym dla szkoły dniu zaszczycił nas ks. Prałat Marian Szewczyk oraz
rodzice naszych uczniów. W miłej scenerii dekoracji poświęconej naszemu patronowi,
przedstawiona została słowno – muzyczna prezentacja multimedialna, dzięki której wszyscy zebrani
mieli możliwość przypomnieć sylwetkę patrona szkoły - Jana Pawła II. Uczniowie włączyli się
aktywnie w przebieg scenariusza, recytując piękne wiersze ku czci patrona.
Kolejny punktem w przebiegu uroczystości były zajęcia aktywizujące dla uczniów z poszczególnych
szkół. Mieli oni do wykonania różne zadania:
uczniowie szkoły podstawowej ułożyli puzzle z sylwetką Jana Pawła II i wykonali plakat z tych
puzzli. Uczniowie klas gimnazjalnych rozwiązali krzyżówkę, którą zaprezentowali na forum szkoły,
natomiast uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy rozwiązali test niedokończonych zdań.
Organizatorzy uroczystości szkolnej wyznaczyli wcześniej zadania dla każdej ze szkół. Mieli oni
odwiedzić i uwiecznić na zdjęciach miejsca w naszym mieście związane z patronem szkoły. W
kolejnej więc części spotkania nauczyciele przedstawili, wcześniej przygotowane z klasami
prezentacje multimedialne.
Klasy ze szkoły podstawowej odwiedziły pomnik papieża przy Bazylice Mniejszej, uczniowie
gimnazjum byli w Porcie Żeglugi Augustowskiej przy statku ,,Serwy” i rzeźbie Jana Pawła II,
natomiast najstarsi uczniowie ze szkoły przysposabiającej do pracy odwiedzili Oficerski Yacht Club
Pacific, gdzie stoi pomnik „Fotel” z pamiątkową tablicą. Wszyscy złożyli kwiaty i zapalili znicze w
tych miejscach, które zaszczycił swoją obecnością Jan Paweł II, w czasie swej pielgrzymki do Polski
w dniu 9 czerwca 1999 roku.
Po zaśpiewaniu ukochanej przez papieża pieśni „Barka”, wszyscy udali się na ognisko, aby posilić się
kiełbaskami i słodyczami przygotowanymi przez rodziców. Takim miłym akcentem zakończyła się
nasza kolejna uroczystość szkolna.
Wszystkim osobom, które aktywnie zaangażowały się w przygotowania serdecznie dziękujemy.
W bieżącym roku Dzień Papieski obchodzony jest 13 paździrnika pod hasłem „Jan Paweł II – Papież
dialogu”. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór, który wciąż pozostaje niedościgłym
ideałem. Uczciliśmy Jego pamięć, gdyż chcieliśmy przypomnieć, że Jan Paweł II nie tylko był
wielkim Papieżem, ale też najlepszym wychowawcą i przyjacielem dzieci i młodzieży, gdyż to ich
kochał najbardziej. My też Ciebie kochamy Janie Pawle II.
p.Alicja Sokołowska

OGŁOSZENIE
Zachęcamy do odwiedzenia bloga
Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
na którym zamieszczone są aktualne informacje
na temat realizacji programu „W-F z klasą”.

"Nie boję się muzyki"

1 października 2013 r. uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w projekcie

„Nie boję się

muzyki”. Projekt ten

ma na celu otwarcie słuchaczy na muzykę poważną. Wtorkowe spotkanie
prowadziła p. Maria Gładyszewska przy współpracy p. Moniki Obuchowskiej.
Pierwszą część spotkania stanowiła projekcja filmu „Być jak Mozart, czyli Amadeusz w podróży”.
Wszyscy bardzo uważnie oglądali film, gdyż w II części spotkania ochotnicy odpowiadali na pytania
quizu dotyczące życia i twórczości Wolfganga Amadeusz Mozarta. A były to pytania podchwytliwe
(jak na przykład: czy Mozart był wysoki, prawda to czy fałsz?) ale też i trudne (jak na przykład: w
jakim mieście powstała symfonia grana przez orkiestrę na filmie?). Wszyscy wykazali się świetną
uwagą i pamięcią. Wszystkie pytania zostały prawidłowo rozwiązane!!!

Efektem spotkania jest otwartość uczniów na muzykę poważną, umiejętność uważnego słuchania
muzyki oraz ciekawy plakat z najważniejszymi informacjami o geniuszu z Salzburga, czyli o
Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie.

Po prostu NIE BOIMY SIĘ MUZYKI!!!
p. Maria Gładyszewska

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Rodziców, uczniów, nauczycieli
oraz wszystkich pracowników szkoły na uroczystość obchodów
III rocznicy nadania imienia Jan Pawła II
szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

„Święto Szkoły”
Uroczystość odbędzie się dnia 7 października 2013r. (poniedziałek)
Proponowany przebieg:
850 – zbiórka pod Kościołem parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
900 – udział we Mszy Świętej.
1000 – uroczysty przemarsz z pocztem sztandarowym do budynku szkoły przy Alei
Kardynała Wyszyńskiego 3b.
1030 – 1300 – Apel okolicznościowy.
Jeżeli będą odpowiednie warunki pogodowe, podczas uroczystości zorganizowane będzie ognisko.
Organizatorzy

Spotkanie w Wojewodzinie

23 września 2013r. w Zespole Szkół im. Ks. J. K. Kluka w
Wojewodzinie odbyło się spotkanie Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II.
Celem było podsumowanie działań realizowanych w poprzednim roku szkolnym oraz zaplanowanie
przyszłej pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół z województwa podlaskiego
noszących imię Jana Pawła II oraz zaproszeni goście. Naszą szkołę reprezentowała p. dyrektor
Bożena Łukaszewicz i p. Agnieszka Sobota.
Program spotkania:
1. Seminarium – „Myśli humanistyczne Jana Pawła II we współczesnym wychowaniu dzieci i
młodzieży”.
2. Prezentacja wydarzeń związanych z osobą Patrona w placówkach zrzeszonych w Podlaskiej
Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II.
p. Agnieszka Sobota

"WF z klasą"
Gimnazjum nr 5 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy zostały zakwalifikowane do
ogólnopolskiego programu „Wf z klasą”.
„WF z klasą” jest nowym programem Centrum Edukacji Obywatelskiej. W programie uczestniczą 932
szkoły z całej Polski. Głównym celem programu jest uatrakcyjnienie lekcji wychowanie fizycznego.
Zadanie to będzie realizowane przy udziale dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów. Ta ogólnopolska
akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach wf-u w polskich szkołach.

O aktualnych działaniach podejmowanych przez naszą szkołę przeczytasz na blogach:

http://blogiceo.nq.pl/ciekawywf/
http://blogiceo.nq.pl/atrakcyjnywf/
Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

„Bezpieczna droga do szkoły”

Wakacje już za nami, w związku z tym, klasa III b postanowiła przypomnieć zasady bezpiecznego
poruszania się tak, aby droga do szkoły i ze szkoły była bezpieczna. Chłopcy powtórzyli, jak należy
prawidłowo przechodzić przez jezdnię, pomocny okazał się wierszyk:
„Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – wiec swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie”.
Następnie przypomnieliśmy, kiedy można przejść przez przejście z sygnalizacją świetlną.
Wykorzystując dostępne pomoce dydaktyczne wszyscy przećwiczyliśmy przechodzenie przez jezdnię
w naszej klasie. Gdy każdy z nas już wiedział, jak bezpiecznie poruszać się po mieście, wybraliśmy
się na prawdziwe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej. Po takich zajęciach z
pewnością każdy z nas będzie prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

Uczniowie klasy III b
z wychowawczynią p. Agnieszką Doliwa

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU
SZKOLNEGO 2013/2014

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
2012/2013

X Powiatowa Konferencja dla osób
niepełnosprawnych, rodziców i nauczycieli
szkół powiatu augustowskiego
W dniu 20 czerwca 2013r w Miejskim Domu Kultury z inicjatywy Starostwa Powiatowego w
Augustowie i Zespołu Szkół Specjalnych odbyła się X Powiatowa Konferencja dla osób
niepełnosprawnych, rodziców i nauczycieli szkół powiatu augustowskiego. Tematem spotkania
było „Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami”, zaś jego celem
zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w trakcie zajęć szkolnych i w czasie
wolnym oraz pobudzenie aktywności środowisk związanych z szeroko pojętą problematyką
bezpieczeństwa, wzajemnych relacji, kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele miejskich i powiatowych instytucji, w tym Starostwa
Powiatowego, PCPR- u, MOPS- u, WZT, Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży,
przedszkoli i szkół.
Specyfikę funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście kontaktów
interpersonalnych przedstawiła psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Augustowie,
pani Teresa Pietrewicz.
Częścią spotkania, która wzbudziła wiele emocji i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, było
wystąpienie p. Katarzyny Kolendy, osoby niedowidzącej, na temat zagrożeń i barier społecznych
doświadczanych przez osoby niepełnosprawne.
W dalszej części konferencji dr Wiesława Drejer – Przekop, specjalista medycyny rodzinnej omówiła
zagrożenia dla zdrowia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prawną stronę zagadnienia
bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz odpowiedzialność rodziców w świetle
prawa scharakteryzował zawodowy kurator sądowy, pan Grzegorz Janczylik.
Kolejną częścią spotkania była prezentacja działań Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w
zakresie bezpieczeństwa uczniów z niepełnosprawnościami w szkole i w domu przedstawiona przez
wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, panią Beatę Augustynowicz.
Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny ze szczególnym udziałem zarówno prelegentów,
jak i zaproszonych gości. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na potrzebę edukacji środowiska
lokalnego w zakresie specyficznych potrzeb i trudności osób niepełnosprawnych, ponieważ wynikają
one w dużym stopniu z nieświadomości ludzi i braku wiedzy. Skuteczną formą takiej edukacji
mogłyby być spotkania osób z niepełnosprawnościami z uczniami augustowskich szkół.

WAKACJE TUŻ, TUŻ !!!
Klasa II a Szkoły Podstawowej Nr 7 udała się na ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia biblioteczne.
Tym razem tematem przewodnim były wakacje. Dowiedzieliśmy się jak można spędzać czas latem,
aby się nie nudzić. Przygotowaliśmy kolorowe łódki z papieru, które następnie puszczaliśmy po
wodzie, jako nawiązanie do letniego spędzania czasu nad jeziorem lub rzeką. Wypełniliśmy karty
pracy kojarzące się ze sportami letnimi i piękną pogodą. Pani Krysia - bibliotekarka, przeczytała
nam opowiadanie o dziecięcej wyprawie wakacyjnej, która zainspirowała nas do przeżywania
przygód. Teraz już z pewnością nie będziemy nudzić się w wakacje, a towarzyszyć nam zapewne
będą ulubione książki…
p. Agnieszka Turowska

"DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU
DROGOWYM"
Dnia 5 czerwca 2013 roku odbyła się w naszej szkole akcja pt. "DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU
DROGOWYM". Celem spotkania było promowanie wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się na drodze i
zapobieganiu wypadkom drogowym.
Program zajęć obejmował:
1.Wprowadzenie (spotkanie na sali gimnastycznej).
2. Spotkanie z motocyklistami na parkingu szkolnym.
3. Wyświetlenie i omówienie filmu edukacyjnego ,,Masz tylko jedno życie” i filmu ,,Bądź ekspertem
jazdy na rowerze”.
4. Pogadanka p. policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego.
5. Omówienie plansz przedstawiających różne sytuacje zagrożenia na drodze.
6. Utrwalenie zdobytych wiadomości poprzez przeprowadzenie konkursu na temat znajomości
przepisów i znaków drogowych.
7. Przygotowanie roweru do bezpiecznej jazdy (prowadzący p. Z. Zadrożny).
8. Nauka udzielania pierwszej pomocy (prowadząca p. J. Nawrocka – pielęgniarka).

9. Ewaluacja, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej akcji.
p. Elżbieta Barwicka

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W AUGUSTOWIE

Dnia 04.06.2013r. uczniowie klasy I i I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz ze swoimi
wychowawczyniami byli z wizytą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie spotkali się z
bardzo serdecznym przyjęciem przez p. Zdzisława Wasilewskiego dyrektora placówki oraz jego
współpracowników. Celem spotkania było poznanie placówki oraz funkcji, jakie ona spełnia.
Uczniowie dowiedzieli się, jak wiele zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem programów
pomocy
społecznej,
wspierania
osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka realizowanych jest przez PCPR, ale głównie zależało im na poznaniu zakresu pomocy, jaką
może uzyskać osoba niepełnosprawna.
Główne zadania Centrum odnośnie tej pomocy dotyczącą rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i obejmują:
1.Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
- rehabilitacji społecznej,
- przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2.Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
3.Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich
udostępniania
na
potrzeby
samorządu
województwa.
4.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych
w
zakresie
rehabilitacji
społecznej
tych
osób.
5.Dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
6.Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Wewnętrzna struktura organizacyjna Centrum obejmuje różne stanowiska pracy. Osoby
niepełnosprawne potrzebujące pomocy powinny zgłaszać się do p. obsługującej stanowisko pracy ds.
osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi (na parterze budynku).
Do zadań stanowiska pracy ds. osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi należy w szczególności:
1. opracowywanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w
zakresie:


rehabilitacji społecznej,



przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
2. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
3. przyjmowanie wniosków i ich realizacja z zakresu:



uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,



sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,



zaopatrzenia

w

sprzęt

rehabilitacyjny,

przedmioty

ortopedyczne

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,


likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i
technicznych,



budowy, rozbudowy obiektów służących rehabilitacji.
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz pomocy społecznej,
5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich
udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

6. współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz dokonywanie kontroli realizacji przez WTZ
programu rehabilitacji,
7. doradztwo metodyczne w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.
Ponadto uczniowie poznali zasady działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).
PROGRAMY PFRON - WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako
główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące
uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.
Mieli też okazję załatwienia swoich spraw – pobranie wniosków.
p. Elżbieta Barwicka
p. Zofia Ciszewska

Spotkanie integracyjne
Dnia 3 czerwca br. w dziale dziecięcym biblioteki miejskiej odbyło się spotkanie integracyjne
uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Na imprezę z okazji Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” przybyli uczniowie z
zespołów rewalidacyjno - wychowawczych pod opieką pań: H. Szulewskiej, B. Skowrońskiej i J.
Turkowskiej oraz uczniowie nauczania indywidualnego pod opieką pań: I. Bagińskiej, E. Poważa, U.
Cioch i mamy jednego z uczniów, pani Joli Wronko. Po wesołym i energetyzującym wspólnym
śpiewem powitaniu, uczniowie słuchali interpretacji wierszy o różnych zwierzętach, powtarzali

chórem ich odgłosy i bawili się przytulankami w kształcie tych zwierząt. Wiersze czytały wszystkie
wymienione wyżej panie, a także nasze przemiłe gospodynie panie bibliotekarki - pani Krysia i pani
Gosia. Głośne czytanie znów zakończyło się wspólnym śpiewaniem. Spotkanie dostarczyło wszystkim
uczestnikom niezapomnianych wrażeń i chyba stanie się od tej pory jedną z tradycji naszej szkoły.
p. Urszula Cioch

LOTERIA FANTOWA
Klas I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy zorganizowała dwie loterie fantowe. Loterie
prowadziła p. Justyna Rapczyńska z uczennicami: Bogusią Grajewską i Moniką Klekotko. Uzyskane
fundusze zostały przeznaczone na wycieczkę szkolną uczniów do Torunia i Lichenia.
Pierwsza z loterii odbyła się 13.05.2013r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza
Piramowicza. Druga 14.05.2013r. w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji obu szkół za umożliwienie nam przeprowadzenia loterii.
Organizatorzy

DZIEŃ RODZICA I OPIEKUNA

Na zakupach
Klasa I – II - III szkoły podstawowej wybrała się na wycieczkę do sklepu spożywczego, aby zrobić
zakupy, według wcześniej sporządzonej listy zakupów. Na liście znalazły się banany, mleko, ogórek,
bułeczki oraz czekolada. Uczniowie bez problemów odnaleźli wszystkie produkty. Podczas zakupów
pani ekspedientka opowiedziała nam, na czym polega jej praca.
p. Agnieszka Doliwa

"Kototerapia"
29 maja br. klasa I gimnazjum wzięła udział w niezwykle ciekawej imprezie zorganizowanej przez
bibliotekę pedagogiczną w Augustowie. "Spotkanie z wierszami i ilustracjami kotów jako formą
wprowadzenia do kototerapii" prowadzone przez panią Józię Drozdowską pogłębiło naszą wiedzę na
temat różnych rodzajów kotów i tych dzikich, i tych udomowionych, a także ich literackich
kuzynów. W imprezie wzięła również udział klasa VI szkoły społecznej. Po prelekcji uczniowie
zadawali pytania, a także opowiadali o swoich kotach. Nasza klasa przedstawiła krótkie opowiadanie
będące efektem ćwiczenia w twórczym pisaniu o kocie Kitce autorstwa Oli Tyszki. Spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
p. Urszula Cioch

„Klub Bezpiecznego Puchatka”
Dnia 4.06.2013 roku w Szkole Podstawowej odbyły się zajęcia z cyklu Klub Bezpiecznego Puchatka
pt. „Umiemy bezpiecznie zachowywać się w drodze do szkoły.” Gościem na zajęciach był Oficer
Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, podkom. Paweł Jakubiak, który przekazał
nam informacje, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Dowiedzieliśmy się także, jak należy
bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, a także o czym należy pamiętać podczas wypoczynku nad
wodą. Powstały plakaty stworzone przez grupy uczestniczące w zajęciach. Każdy z uczniów miał
szansę przećwiczyć przejście przez pasy. Następnie zapoznaliśmy się z materiałem filmowym
zaproponowanym przez program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Dzięki tym zajęciom z pewnością
już wiemy, jak należy poruszać się po drodze.
p. Agnieszka Doliwa

Konkurs plastyczny „WIEM KOMU
ZAWIERZYŁEM”
Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez
Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Tegoroczne hasło konkursu miało na celu
uwrażliwienie uczniów na potrzebę bycia świadkiem wiary i rozwijanie uzdolnień plastycznych.
Uczennica klasy II Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II – Klaudia Motybel otrzymała wyróżnienie.
p. Agnieszka Sobota

"Zróbmy coś razem"
Program wychowawczy "Zróbmy coś razem" realizowany przez panie U. Cioch i E. Poważa jako
innowacja we wszystkich klasach gimnazjum w tym roku szkolnym zakończył się 4 czerwca br. Tego
dnia uczniowie samodzielnie zorganizowali i przeprowadzili zabawę w piłkę nożną połączoną z
piknikiem nad jeziorem, w czasie którego również znalazł się czas na głośne czytanie książki. W
realizacji przedsięwzięcia na szczególną pochwałę zasłużyli tacy uczniowie, jak Krzyś Rutkowski,
Sylwia Palczewska i Ola Tyszka, którzy bardzo odpowiedzialnie i solidnie podeszli do zadań, których
realizacji się podjęli. Brawo!
p. Urszula Cioch

Dzień Absolwenta
7 czerwca 2013r. z okazji Dnia Absolwenta odbyło się spotkanie integracyjne społeczności szkolnej i
absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Wśród nas witaliśmy absolwentów i ich
opiekunów z Domu Pomocy Społecznej, ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Augustowie. Niektórzy byli nasi uczniowie dotarli na spotkanie samodzielnie,
często z oddalonych miejscowości. Spotkaliśmy się nad rzeką Nettą w gościnnych progach
„Karmelu”. Razem z jego właścicielem, panem Ryszardem Iwaszkiewiczem, „odbyliśmy” ciekawą
podróż do Papui - Nowej Gwinei, państwa leżącego w niedalekim sąsiedztwie z Australią i Wyspami
Salomona. Słuchając opowieści pana Ryszarda Iwaszkiewicza oraz oglądając towarzyszący im film,
poznaliśmy fascynujący świat podwodny: świat rafy koralowej i życie w jej środowisku.
Zobaczyliśmy też Kuala Lumpur: stolicę Malezji. Dzięki tej, przyciągającej uwagę, relacji z podróży,
widzieliśmy nie tylko odległe zakątki świata, ale również poznaliśmy pasje pana Ryszarda, którymi,
poza podróżowaniem, są także nurkowanie oraz „morsowanie”. W trakcie spotkania okazało się też,
że byli i obecni nasi uczniowie również czymś się pasjonują, interesują oraz coś kolekcjonują.
Dobrze było się spotkać i dowiedzieć się o losach absolwentów. Dzieliliśmy się własnymi przeżyciami
i doświadczeniami związanymi z bieżącymi sprawami i z codziennymi zajęciami. Mogliśmy trochę
opowiedzieć o sobie i odczuć radość z przebywania razem, co niewątpliwie wpłynęło na utrwalanie
wzajemnych więzi. Grupę zintegrowało wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i różnego rodzaju
zabawy ruchowe z piłkami. Dzięki tym zabawom było wesoło i przyjemnie. Mogliśmy też wykazać się
swoją sprawnością fizyczną. Całe spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Najlepszym

podsumowaniem imprezy są słowa jednej z naszych absolwentek: „Jak dobrze, że jest taki dzień w
roku, kiedy możemy się wszyscy spotkać”.
Organizatorzy:
M. Wysocka, A. Filipow, M. Poźniakowska

Śladami Wielkiego Polaka – poznajemy
sylwetkę naszego patrona Jana Pawła II
W maju w nawiązaniu do rocznicy urodzin i beatyfikacji Jana Pawła II, klasa II a Szkoły Podstawowej
Nr 7 wzięła udział w cyklu zajęć edukacyjnych poświęconych życiu i działalności patrona naszej
szkoły. Zapoznaliśmy się najważniejszymi faktami z życia papieża Polaka, jego dzieciństwem,
młodością oraz pontyfikatem. Na fotografiach, prezentacjach multimedialnych i krótkich filmach
mieliśmy możliwość poznać naszego patrona, jego pielgrzymki, ulubione zajęcia i sporty, które
uprawiał. Pamiątkami obecności Karola Wojtyły na naszych ziemiach są pomniki – byliśmy w Porcie
Żeglugi oraz pod Bazyliką Mniejszą Najświętszego Serca Jezusowego. Jan Paweł II jest dla nas
wzorem do naśladowania, a zajęcia Jemu poświęcone pomagają nam w poznaniu jego nietuzinkowej
biografii.
p. Agnieszka Turowska

Gród Zygmunta Augusta, czyli zwiedzamy
Augustów
W maju klasa IIa Szkoły Podstawowej Nr 7 odbyła cykl zajęć edukacyjnych i wycieczek tematycznych
mających na celu zapoznanie się z historią i teraźniejszością Augustowa. Poznaliśmy legendę o
założeniu miasta, jego herb i plan z głównymi ulicami. Spacerując poznaliśmy Rynek Zygmunta
Augusta, Port Żeglugi, Kanał Augustowski, rzekę Nettę i jezioro Necko. Główne urzędy i trakty
spacerowe. Poznaliśmy jeden z najstarszych budynków w mieście tzw. Starą Pocztę, gdzie obecnie
mieści się Szkoła Muzyczna I˚. Nasze miasto jest zachwycające i miło było przez jakiś czas poczuć
się turystami i pozwiedzać najpiękniejsze jego zakątki.
p. Agnieszka Turowska

Zajęcia plenerowe - Dzień Dziecka w
naszej szkole
Dnia 3.06.2013r. z inicjatywy Rady Rodziców oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych odbyło się
integracyjne spotkanie plenerowe na terenie Oficerskiego Yacht Clubu Pacific WDW w
Augustowie dzięki uprzejmości właścicieli ośrodka państwa J. W. Krahel, w ramach obchodów Dnia
Dziecka.
Nie obyło się bez zorganizowanych zabaw tematycznych, wycieczek plenerowych, konkurencji
sprawnościowych, tańca, słodkiego poczęstunku oraz pieczonych kiełbasek.

Serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok…

Wycieczka szkolna TORUŃ – LICHEŃ
Dnia 23 maja uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami udali się w podróż do
Torunia. Tam zwiedzaliśmy piękny Rynek Starego Miasta i dom Mikołaja Kopernika. Na pamiątkę
każdy z uczestników kupił smaczne toruńskie pierniki. Zjedliśmy obiad i przejechaliśmy do Lichenia
Starego, miejsca do którego podąża wielu pielgrzymów. Zostaliśmy zakwaterowani w Licheniu, a
wieczorem udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej na Apel Maryjny. Sanktuarium wywarło na nas
niesamowite wrażenie. Następnego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a następnie pani
przewodnik oprowadziła nas po pięknym, największym sanktuarium w Polsce. Poznawaliśmy okolice
świątyni, wspaniałe ogrody, w otoczeniu których wznosi się wysoka kamienna góra – Golgota.
Wędrując na Golgotę zatrzymywaliśmy się przy stacjach drogi krzyżowej. Pojechaliśmy do lasu
grąblińskiego, gdzie objawiła się Matka Boża. W czasie podróży do domu długo dzieliliśmy się swoimi
wrażeniami, a także śpiewaliśmy pieśni maryjne i turystyczne. Wycieczka była zarazem dla nas
pielgrzymką. Zmęczeni, ale szczęśliwi późnym wieczorem wróciliśmy do domu.
p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska

Zajęcia profilaktyczne

Dnia 20.05.2013r. odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas gimnazjalnych i szkoły
przysposabiającej do pracy na temat: Skutki używania alkoholu
Spotkanie prowadziły Ewa Poważa i Magdalena Wysocka.
Cele zajęć to:
- zwiększanie wiedzy uczniów na temat szkodliwego wpływu alkoholu na organizm młodego
człowieka i dorosłego,
- promowanie zdrowego trybu życia.
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: oddzielnie w Gimnazjum nr 5 i w Szkole Przysposabiającej do
Pracy.
W spotkaniu wykorzystano prezentację PowerPoint.
Przebieg zajęć:

1. Powitanie i przedstawienie tematyki i celu zajęć.
2. Przekazanie podstawowych informacji na temat alkoholu.
3. Wpływ alkoholu na zachowanie człowieka.
4. Skutki zdrowotne używania alkoholu z naciskiem na skutki oddziaływania na młody organizm.
5. Dlaczego młodzież sięga po alkohol?
6. Czym jest uzależnienie? Fazy uzależnienia od alkoholu.
7. Gdzie i do kogo zwracać się o pomoc (osoby, instytucje: najważniejsze adresy)?
8. Pytania uczniów, dyskusja, wspólne wyciąganie wniosków.
9. Zakończenie spotkania.
Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację, żywo reagowali na przedstawione treści i z
zaangażowaniem włączali się w dyskusję podsumowującą spotkanie, zadawali pytania. Dzięki swojej
aktywności utrwalili wiedzę na temat skutków sięgania po alkohol.

Zespół Profilaktyczny

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na
plakat antynikotynowy
W środę 29.05.2013r. w ramach Światowego Dnia bez Papierosa odbyło o się w naszej szkole
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej na temat szkodliwości palenia
papierosów. Imprezę rozpoczęła prezentacja multimedialna przedstawiona przez p. Katarzynę
Kasjanowicz (w ramach współpracy z Sanepidem). Następnie p. Ewa Poważa zaprezentowała
laureatów konkursu z poszczególnych szkół. Nagrody wręczyła p. dyrektor Bożenna Łukaszewicz.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali symboliczne upominki. Ostatnia część spotkania
upłynęła na oglądaniu wystawionych prac.
Celem imprezy było zwiększenie wiedzy uczniów na temat szkodliwych skutków palenia papierosów i
promowanie zdrowego trybu życia.
Konkurs był zwieńczeniem działań profilaktycznych dotyczących zapobieganiu uzależnieniom od
palenia papierosów, w ramach których odbyły się wcześniej spotkania edukacyjne dla uczniów
gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.
Laureaci:
Szkoła Podstawowa nr 7
1 miejsce - kl. IV-V-VI
Gimnazjum nr 5
1 miejsce - Aleksandra Tyszka kl. I;

2 miejsce - Patryk Mordaszewski kl. II;
3 miejsce - kl. III
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
1 miejsce - Marcin Miłowicki kl. II-IIIa
2 miejsce - Izabela Krysińska kl. I-II
3 miejsce - Magdalena Lulewicz kl. I-II.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
p. Ewa Poważa,
p. Magdalena Wysocka,
p. Małgorzata Poźniakowska

II edycja szkolnego konkursu
recytatorskiego "Jan Paweł II - nasz
patron"
Dnia 21 maja 2013 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II – nasz patron”,
dedykowany pamięci papieża Jana Pawła II. Wzięli w nim udział uczniowie I klasy gimnazjum oraz
uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. Celem konkursu było popularyzowanie poezji
upamiętniającej postać Wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Recytację wierszy uczniów oceniało jury
w składzie: p. Bożenna Łukaszewicz, p. Beata Augustynowicz i p. Maria Gładyszewska.
LAUREACI:
Gimnazjum
I miejsce - Sylwia Palczewska
II miejsce - Mateusz Ruducha
III miejsce - Aleksandra Rółkowska
Wyróżnienie - Aleksandra Tyszka
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce - Justyna Bronakowska
II miejsce - Justyna Karbowska
III miejsce - Monika Klekotko
Wyróżnienie - Magdalena Lulewicz
GRATULUJEMY!

„Poznajemy i propagujemy tradycje
kulinarne naszego regionu”
W dniu 17.05.2013r. odbyła się w Gimnazjum nr 5 prezentacja projektu edukacyjnego „Poznajemy i
propagujemy tradycje kulinarne naszego regionu”. Projekt realizowany był przez uczennice klasy II
gimnazjum: Klaudię Motybel, Patrycję Korniłowicz i Karolinę Kozłowską, pod opieką pani Ewy
Poważa. Celem podjętych przez uczennice działań było zwiększenie wiedzy na temat tradycyjnych
potraw swojego regionu.
W imprezie wzięli udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami.

Na początku Klaudia Motybel omówiła tradycje kulinarne regionu Augustowa i okolic.
Następnie zaprezentowana została książka kucharska wykonana przez uczennice realizujące projekt,
zawierająca zarówno przepisy na dania regionalne pozyskane od swoich babć i mam, jak i
znalezione za pomocą Internetu.
Wyczekiwaną częścią imprezy była degustacja potraw kuchni regionu Augustowa i okolic
przygotowana przez uczennice: Karolinę Kozłowską, Patrycję Korniłowicz i Klaudię Motybel.
Uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję posmakować babki ziemniaczanej wykonanej przez p.
Agnieszkę Kozłowską (mamę Karoliny) oraz pierogów z kapustą i grzybami przygotowanych przez p.
Beatę Korniłowicz (mamę Patrycji). Wszystkim smakowały również słodkie pempuchy drożdżowe
wykonane przez uczennice przed prezentacją.
Dzięki realizacji projektu edukacyjnego pt. „Poznajemy i propagujemy tradycje kulinarne naszego
regionu” uczniowie klas gimnazjalnych zwiększyli wiedzę na temat tradycyjnych potraw swojego
regionu oraz zainteresowali się tą tematyką. Podjęte przez uczennice działania skutkowały też
umiejętnością samodzielnego wykonania wybranej potrawy.
p. Ewa Poważa

"Zdrowe przekąski"
„Zdrowe przekąski” to temat przewodni IX Regionalnego Konkursu Kulinarnego „Smaki 2013”,
organizowanego przez Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku dla uczniów szkół przysposabiających
do pracy. Naszą szkołę po raz pierwszy reprezentowały dwie uczennice: Patrycja Jakubowska - klasa
I SPdP i Monika Klekotko kl. I-II SPdP. Celem głównym konkursu było pokazanie kreatywności i
zawodowego przygotowania uczniów oraz samo sprawdzenie się w sytuacjach nieprzewidywalnych
jeśli chodzi o dobór produktów, organizację pracy oraz popularyzację kultury i tradycji kuchni
polskiej. Konkurs składał się z części praktycznej – praca indywidualna, która polegała na wykonaniu
zadania w określonym czasie. Uczennice naszej szkoły zaprezentowały swoje umiejętności kulinarne
wykonaniem sałatek: Patrycja Jakubowska przygotowała i zaprezentowała „Sałatkę warstwową”
zdobywając II miejsce – opiekacz, Monika Klekotko przygotowała „Sałatkę z żółtego sera i ananasa”
otrzymując książkę „Kuchenne potrawy”. Do punktacji jury brało pod uwagę: organizację pracy,
racjonalne wykorzystanie produktów, smak i estetykę potrawy oraz kreatywność i inwencję przy
wykonaniu potrawy. Konkurs zakończył się wspólną degustacją, wymianą przepisów oraz
podziwianiem „kulinarnych dzieł” i smaków.

p. Zofia Ciszewska

ZAPROSZENIE

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie serdecznie zaprasza na
spotkanie z okazji Dnia Absolwenta,
które odbędzie się dnia 7 czerwca 2013 roku o godzinie 11.30 przy Hotelu Karmel,
ul. Zarzecze 5.
W programie: ognisko połączone z prezentacją pana Ryszarda Iwaszkiewicza -

podróżnika, płetwonurka i „morsa”.

Relacja z przeprowadzonych zajęć i
imprez związanych ze Świętem Flagi
zorganizowanych w Zespole Szkół
Specjalnych - Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła
II w Augustowie
W ramach obchodów Święta Flagi w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno wychowawcze, których celem było:


budzenie uczuć patriotycznych



rozwijanie zainteresowań krajem ojczystym



kształtowanie postaw szacunku dla symboli narodowych



rozwijanie poczucia przynależności narodowej



budowanie poczucia szacunku do tradycji, dziejów i kultury Ojczyzny.
Działania obejmowały:
1. Przeprowadzenie bloków tematycznych takich jak:



Historia Polski-barwy narodowe.



Symbole Polski.



Barwy Ojczyste.



Polskie barwy narodowe.
2. Zorganizowanie lekcji otwartej dla społeczności szkolnej nt. „Znaczenie flagi narodowej budzenie uczuć patriotycznych”



zapoznanie się z historią powstania Święta Flagi,



dyskusja na temat – „Znaczenie flagi dla Polaka”,



umiejętne korzystanie z encyklopedii, „Słownika języka polskiego”

i „Słownika wyrazów

bliskoznacznych” - wyszukiwanie wyrazów bliskoznacznych do rzeczownika flaga, odczytanie
definicji,


czytanie ze zrozumieniem wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy Ojczyste” - opis flagi na podstawie
wiersza,



rozmowa na temat – „Kiedy i z jakich okazji wywieszana jest flaga narodowa?”,



malowanie flagi różnymi technikami,



układanie zdań z rozsypanki wyrazowej tematycznie związanych z lekcją,



utrwalenie wiadomości i ewaluacja - rozwiązanie krzyżówki z hasłem „BARWY OJCZYSTE”.
3. Uroczyste zawieszenie flagi przez ucznia na budynku szkoły.
4. Ogłoszenie konkursu plastycznego ,,Barwy Ojczyste”.
5. Zorganizowanie wystawy prac konkursowych w Osiedlowym Domu Kultury.
6. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach i na korytarzu szkolnym.
Organizatorzy:

Elżbieta Barwicka
Zofia Ciszewska
Katarzyna Niedźwiecka
Robert Chilicki

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Dnia 09.05.2013r. w budynku szkoły przy ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 3b odbyły się warsztaty
szkoleniowe dla dziewcząt z gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy na temat „Czas
przemian i profilaktyka raka piersi”.
Spotkanie prowadziły panie z Poradni pielęgniarek i położnych NUTRIX: pani Marzena Luty - położna
i pani Jadwiga Nawrocka - pielęgniarka.
W czasie zajęć panie omówiły następujące zagadnienia:


Problemy związane z okresem dojrzewania – kiedy udać się do lekarza.



Higiena ciała i higiena intymna.



Zdrowe odżywianie – zapobieganie otyłości.

W ramach profilaktyki raka piersi p. położna pokazała dziewczętom, jak badać swoje piersi,
ponadto dziewczęta w sposób praktyczny uczyły się badać (wyszukiwać guzków) na modelu piersi.
Położna zachęciła do systematycznego badania piersi, ponieważ, jak wskazują statystyki obecnie
zdarzają się przypadki, że na raka piersi chorują już 14 - letnie dziewczynki, a tylko wczesne
wykrycie i leczenie daje gwarancję wyleczenia i uniknięcia powikłań.
Tematyka spotkania bardzo zainteresowała dziewczęta (co widać na zdjęciach), dlatego też
umówiliśmy się już na kolejne w nowym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy paniom z poradni za
omówienie w sposób profesjonalny i przystępny tak ważnych tematów.
Wszystkich, których interesuje zagadnienie profilaktyki raka piersi i chcieliby pozyskać
więcej informacji oraz nauczyć się, w jaki sposób badać piersi polecamy adres: Poradnia
pielęgniarek i położnych NUTRIX ul. Kościuszki 5A w Augustowie.
p. Elżbieta Barwicka

OGŁOSZENIE

Wyniki konkursu plastycznego pod hasłem:
„BARWY OJCZYSTE”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
I MIEJSCE – klasa IV-V-VI : Izabela Goliczewska, Weronika Kamińska, Michał Milkiewicz, Karina
Karwowska
opiekun: p. Bożenna Łukaszewicz
II MIEJSCE – klasa I-II-III : Mateusz Judycki, Kacper Wojtulewicz
opiekun: p. Agnieszka Doliwa
III MIEJSCE – klasa IIa: Dominika Formejster, Anna Łazarska, Mateusz Turowski
opiekun: p. Agnieszka Turowska
WYRÓŻNIENIE – klasa IIb: Michał Kierkla, Mateusz Stepka, Grzegorz Maciejewski
opiekun: p. Agnieszka Doliwa

GIMNAZJUM NR 5
I MIEJSCE – klasa III : Dorota Grabowska

opiekun: p. Beata Augustynowicz
II MIEJSCE – klasa I : Sylwia Palczewska
opiekun: p. Alicja Sokołowska
III MIEJSCE – klasa I : Aleksandra Tyszka
opiekun: p. Alicja Sokołowska
WYRÓŻNIENIE – klasa I : Klaudia Motybel
opiekun: p. Alicja Sokołowska

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY
I MIEJSCE – klasa I-II : Urszula Ruducha
opiekun: p. Elżbieta Barwicka
II MIEJSCE – klasa I : Justyna Karbowska
opiekun: p. Zofia Ciszewska
III MIEJSCE – klasa III : Żaneta Baran, Magda Wiśniewska
opiekun: p. Katarzyna Niedźwiecka
WYRÓŻNIENIE – klasa I : Małgorzata Doncer
opiekun: p. Zofia Ciszewska

GRATULUJEMY !!!

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

W kwietniu bieżącego roku klasy I i II Gimnazjum wzięły udział w kilku imprezach pod
hasłem „Spotkania z książką”.
15 kwietnia wyruszyliśmy na wycieczkę do Biblioteki Miejskiej, gdzie zwiedziliśmy wypożyczalnię i
czytelnię. Pani Krystyna Fiodorow, pracownik biblioteki, przygotowała uczniom ćwiczenie
utrwalające samodzielne wpisywanie danych osobowych, po którym część uczniów zapisała się
pierwszy raz do biblioteki. W tej bibliotece jest wolny dostęp do półek z książkami. Wielką frajdę
sprawiło uczniom swobodne poruszanie się między regałami z książkami, które mogły przeglądać.
22 kwietnia poszliśmy do Biblioteki Pedagogicznej, udostępniającej swoje zbiory głównie studentom
i pedagogom. W związku z tym jest inaczej zorganizowana. Jak z niej korzystać opowiadała nam
wieloletnia pracownica biblioteki pani Józefa Drozdowska. Obejrzeliśmy wypożyczalnię, ladę

czytelniczą, czytelnię, magazyn z książkami, pomieszczenie z katalogami i stanowiska
komputerowe. Przy pomocy pani Józefy przećwiczyliśmy korzystanie z katalogu alfabetycznego i
wypożyczyliśmy książkę Jana Brzechwy pt. „Bajki samograjki”.
Natomiast 23 kwietnia wykorzystaliśmy wypożyczoną książkę podczas obchodów Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Tego dnia spotkaliśmy się w
gronie wszystkich klas gimnazjalnych. Nauczyciele razem z zaproszonymi rodzicami uczniów
tradycyjnie już wylosowali z czarnego kapelusza swoje role, zaopatrzyli się w stosowne rekwizyty i
odczytali na głos jedną z bajek - samograjek pt. „Czerwony kapturek”. Sądząc po reakcjach
widowni bajka bardzo się podobała.
Po czytaniu uczniowie rozpoznawali postacie po rekwizytach, a następnie improwizowali sceny z
bajki. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, ujawniły się liczne talenty aktorskie oraz jeden reżyserski.
Zabawa była świetna!
29 kwietnia poszliśmy na spotkanie z książkami do księgarni „Atena”. Obejrzeliśmy tam różne działy
sklepu. Szczególnie zainteresowała uczniów półka z książkami dla dzieci. Niektórzy byli pierwszy raz
w księgarni, ale na pewno nie ostatni.
p. Urszula Sieńkowska – Cioch
p. Ewa Poważa

„Witaj Majowa Jutrzenko”
3 maja 2013 roku poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach uchwalenia
Konstytucji przy pomniku „Bóg, Honor, Ojczyzna” na Rynku Zygmunta Augusta. Następnie odbył się
przemarsz do Bazyliki Mniejszej NSJ, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.
p. Agnieszka Sobota

Rzepy, guziki, zamki nie są nam obce
Uczniowie z klasy II b Szkoły Podstawowej doskonalili po raz kolejny swoje umiejętności w zakresie
samodzielnego rozpinania i zapinania różnego rodzaju zapięć umieszczonych na odzieży. Posłużyły
im do tego pomoce unijne w postaci kamizelek z makietami zamków, guzików, rzep i zatrzasków.
Zajęcia praktyczne były atrakcyjne dla uczniów. Chłopcy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i
chęcią rozpinania i zapinania nieznanych im dotąd zapięć.
p. Monika Obuchowska
p. Agnieszka Doliwa

Naszym celem są bezpieczne drogi dla
wszystkich
W ramach II Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ w piątek 26.04.2013r.
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

zorganizowanym przez Urząd Miejski w Augustowie,
Augustowie.

APK i Komendę Powiatową Policji w

Grupa dziesięciu przedstawicieli społeczności szkolnej ubrana w kamizelki odblaskowe oraz odblaski
wraz z nauczycielami i rodzicami przemaszerowała dookoła Rynku Zygmunta Augusta, promując
bezpieczeństwo pieszych na drodze. Kolorowy pochód wszystkich augustowskich szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli niósł transparenty zawierając różne hasła związane z
przesłaniem imprezy.
Po marszu odbył się pokaz sprzętu policyjnego straży pożarnej i służb granicznych. Następnie
zebrani obejrzeli demonstrację tresury psa policyjnego.
Impreza zakończyła się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników marszu, które będzie można
obejrzeć w Internecie na stronach ONZ lub Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
p. Magdalena Wysocka
p. Urszula Sieńkowska - Cioch

III AUGUSTOWSKI DZIEŃ TRENINGU
AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ

W dniu 30 kwietnia odbył się III Augustowski Dzień Treningu Aktywności Motorycznej (MATP),
którego współorganizatorem był Powiat Augustowski. Była to impreza o charakterze integracyjno sportowym, w której wzięli udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Byli więc reprezentanci
Szkoły Podstawowej, zespołów rewalidacyjno - wychowawczych, nauczania indywidualnego, a także
Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zawody odbywały się w sali gimnastycznej w budynku przy Alei
Kardynała Wyszyńskiego 3b.
Młodzież dzielnie uczestniczyła w zmaganiach sportowych, pokonując kolejno konkurencje o różnym
stopniu trudności. Uczestnicy zmierzyli się z ławeczką gimnastyczną, rzucali piłką do celu, zbierali
różnej wielkości i kształtu przedmioty, pokonywali dystans 5m na wózkach lub z asekuracją osób
wspierających. Dodatkową motywacją do wykonywania aktywności ruchowych był głośny doping
oraz
miła
i
radosna
atmosfera.
Miłym akcentem była dekoracja zwycięzców. Wszyscy zawodnicy zdobyli medale, które
ufundowało Starostwo Powiatowe w Augustowie. Dodatkowymi nagrodami były odblaski i baloniki
otrzymane
od
Komendy
Powiatowej
Policji.
Przez cały czas imprezy dzielnie pomagali wolontariusze – nasi starsi koledzy ze Szkoły
Przysposabiającej do Pracy oraz wolontariuszki z Gimnazjum nr 1. Zmagania sportowe w ramach
MATP stają się już tradycją, przynoszą wiele radości, zadowolenia i satysfakcji ze wspólnych
spotkań i zmagań sportowych. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu.
Organizatorzy

X Festiwal Gorących Serc
W Grajewie, 30 kwietnia 2013 r., na X Festiwal Gorących Serc pod hasłem „Jan Paweł II - nauczyciel
miłości” po raz pierwszy nasza szkoła była reprezentowana przez Paulinę Szczepińską, uczennicę
klasy III Przysposabiającej do Pracy. Impreza ta zorganizowana była z wielkim rozmachem w
Miejskim Domu Kultury. Festiwal rozpoczął występ orkiestry dętej. Udział brali uczniowie ze szkół
powiatu grajewskiego oraz z Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wielki aplauz publiczności
wzbudził występ gwiazdy muzyki rozrywkowej - zespół „Weekend”. Paulina pięknie zaśpiewała pieśń
„Ojcze Święty prowadź nas”. Festiwal był okazją do zaprezentowania różnorodnego repertuaru,
wymiany doświadczeń artystycznych i wspólnej, doskonałej zabawy integrującej środowisko szkolne.
p. Agnieszka Sobota
p. Maria Gładyszewska

„Z pływaniem za pan brat”
23 kwietnia na pływali miejskiej odbyła się kolejna edycja V Augustowskiego Mityngu Pływackiego
Olimpiad Specjalnych zawodów sportowych „Z pływaniem za pan brat”, którego
współorganizatorem był Powiat Augustowski. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez
Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.
Uczniowie przez cały rok uczestniczą w zajęciach nauki pływania. W tym dniu nadszedł moment, by
sprawdzić swoje umiejętności. W duchu sportowej rywalizacji zawodnicy startowali na różnych
dystansach, pokazując dobrą formę i styl. Nauczyciele wychowania fizycznego z dumą podkreślają
fakt, iż wszyscy wykazali postęp w swoich pływackich umiejętnościach. Wzrosła też liczba uczniów
potrafiących samodzielnie pływać. Po raz pierwszy w historii imprezy zawodnicy wystartowali w
bardzo trudnym technicznie stylu motylkowym.
Zwycięzcy zawodów otrzymali z rąk organizatorów cenne nagrody w postaci okularków pływackich i
płetw, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie. Sprzęt ten pomoże
naszym zawodnikom w uzyskiwaniu jeszcze lepszych rezultatów pływackich.
Już wkrótce wakacje! Zawodnicy biorący udział w zawodach na pewno będą korzystać z uroków
kąpieli bezpiecznie!
p. Zbigniew Zadrożny

