
Zespół Szkół Specjalnych partnerem w
inicjatywach i przedsięwzięciach Olimpiad
Specjalnych Polska Podlaskie
Dnia 9.04.2013r. odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa z okazji 20 – lecia Olimpiad
Specjalnych Polska w województwie podlaskim,podczas której Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska Podlaskie uhonorował pamiątkowym grawertonem: Starostwo Powiatowe w
Augustowie, Miasto Augustów oraz Dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.
Wyróżnienie zostało przyznane za wieloletnią współpracę i wszelkie działania związane z
propagowaniem idei Olimpiad Specjalnych. Serdeczne podziękowania zostały złożone na ręce
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, pani Bożenny Łukaszewicz.
Oddział Regionalny wyróżnił również nauczycieli naszej szkoły: Elżbietę i Roberta Chilickich za
ogromny wkład w organizowanie inicjatyw sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

OGŁOSZENIE



Ogłoszenie
„POMÓŻMY SOBIE NAWZAJEM – PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE WSPARCIE

RODZIN
Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH „WŚRÓD NAS” W AUGUSTOWIE
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

organizuje w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie bezpłatne, indywidualne spotkania dla
rodziców i uczniów ze specjalistami:

- psychologiem
- psychiatrą

- ginekologiem.
 

Zaplanowane spotkania odbędą się w 2013r. w miesiącach:
- kwiecień, maj, czerwiec: spotkania z psychologiem – 5h
- maj: spotkanie z psychiatrą – 2h
- wrzesień, październik, listopad: spotkania z psychologiem – 5h
- październik: spotkanie z ginekologiem – 2h
 
Szczegółowy harmonogram spotkań (data i godzina w aktualnym roku szkolnym) będzie podany do
dnia 29.04.2013r.
Niezbędnych informacji osobom zainteresowanym udzieli p. HALINA SZULEWSKA.
Kontakt telefoniczny: 510 952 535.

„Śmieciu precz!”
Rozróżnianie i prawidłowe segregowanie śmieci były tematami cyklu zajęć z funkcjonowania w
środowisku i plastyki w klasie IV-V-VI Szkoły Podstawowej nr 7 z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Uczniowie rozmawiali na temat, co mogą zrobić, aby wokół nas było czysto i przyjemnie, a także
dlaczego należy sortować śmieci i wrzucać je do odpowiednich pojemników. Zdobyte wiadomości
wykorzystali później w praktyce.

Inspiracją naszych działań były słowa wiersza:
„Papier, puszki i plastiki

posprzątamy w pojemniki.
Posprzątamy sprawnie, pięknie,

bo nam świat przez śmieci pęknie!”.
 

p. Katarzyna Kasjanowicz

  



PAMIĘTAMY…
2 kwietnia 2013 roku minęła ósma rocznica śmierci Jana Pawła II – patrona naszej szkoły. Z tej
okazji 4 kwietnia odbyła się w szkole uroczystość. Uczniowie przedstawili część artystyczną
połączoną z prezentacją multimedialną. Całość zakończyła wspólna modlitwa o wstawiennictwo
Jana Pawła II.

p. Agnieszka Sobota
p. Monika Milanowska

  

 

 

Zespół Szkół Specjalnych popularyzuje
wiedzę na temat autyzmu



Dnia 3 kwietnia 2013 na Rynku Zygmunta Augusta  odbył się happening związany ze Światowym
Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu. W tych dniach symbolem solidarności z osobami
z autyzmem jest  kolor niebieski. W Augustowie dzieci z autyzmem uczą się w specjalnie
utworzonych dla nich oddziałach w Zespole Szkół Specjalnych. Uczniowie, rodzice, nauczyciele,
ale także przechodnie wyklejali niebieską bibułą  znak akcji – lampę utworzoną z litery A. Następnie
zostały rozdane ulotki informacyjne oraz pamiątkowe niebieskie kwiaty wykonane przez uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy happeningu otrzymali niebieskie
balony, które symbolizowały naszą solidarność z osobami z autyzmem.

 
Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu przypada 2 kwietnia, został ustanowiony sześć lat
temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych, ale także w
Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na
problemy i potrzeby osób z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS, wraz z innymi organizacjami
działającymi na rzecz osób z autyzmem w Polsce i na świecie celebruje to święto, włączając się w
globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“. Autyzm na całym świecie dotyka coraz większej grupy
ludzi. Statystyki w niektórych krajach są alarmujące.

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że 1 osoba na 150 dotknięta jest tym
zaburzeniem. W Stanach Zjednoczonych autyzm wykrywany jest u 1 dziecka na 88. W Wielkiej
Brytanii, w której funkcjonuje jeden z najlepszych systemów pomocy osobom z autyzmem, na
autyzm cierpi 1 osoba na 100. W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300. Rozbieżność statystyk
wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie
autyzmu.
Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby
z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.
W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól
jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać
świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne
i zasługuje na nasze zrozumienie.

 



 
p. Agnieszka Turowska

 
 

Wesołego Alleluja!
Wielkanocne spotkanie społeczności naszej szkoły odbyło się 27.03.2013 roku. Część artystyczną
przygotowali uczniowie gimnazjum. Wielkanoc jest świętem radosnym i wiosennym. Chociaż za
oknem śnieg i mróz, to do naszej szkoły wkroczyła… WIOSNA, zapoznając uczniów z wielkanocnymi
zwyczajami. Piosenki i wiersze wprowadziły w atmosferę świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Prezentacja multimedialna przybliżyła symbolikę kolejnych dni Triduum Paschalnego i uroczystości
obchodzonych na całym świecie. Ciepłe, świąteczne życzenia złożyła całej społeczności p. Dyrektor.
Zanieśmy więc do naszych domów wielkanocną, wiosenną radość z odrodzenia życia.

p. Maria Gładyszewska
p. Agnieszka Sobota

  

 

Wesołych Świąt!



Świąteczne zapachy na szkolnym korytarzu
Klasa IIA przygotowała świąteczne wypieki z drożdżowego ciasta – powstały baranki, kurczaczki,
zajączki oraz kaczuszki. Była to świetna okazja do doskonalenia sprawności manualnej oraz
rozwijania umiejętności kulinarnych. Zapach drożdżówek stworzył świąteczną atmosferę w całej
szkole.

p. Agnieszka Turowska

 

Michał ma już 9 lat!
Dzisiaj w klasie IIB obchodzono 9 - te urodziny Michała. Z tej okazji koledzy uczyli się wręczać
solenizantowi przyniesione prezenty oraz składać życzenia. Grześ zaśpiewał piosenkę „Sto lat”.
Radosny Michał poczęstował wszystkich pysznymi cukierkami, a podczas układania puzzli, które
otrzymał, wszyscy wspaniale się bawili.

Uczestnicy spotkania

  



 
 

Zaproszenie
Zapraszamy uczniów, rodziców i opiekunów

na uroczystość wielkanocną, która odbędzie się
dnia 27.03.2013r. (środa) o godz. 12.30

w budynku przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3b.

 
Organizatorzy

Gazetka szkolna "Wśród Nas"

Ukazał się nowy numer gazetki szkolnej "Wśród Nas"!
Wydanie w kolorze oraz ze świątecznym upominkiem!

Gorąco polecamy!
 

  



  

Redakcja serdecznie dziękuje Krzysztofowi Kisielewskiemu za rozprowadzenie egzemplarza na
terenie szkoły :-)

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W marcu w naszej szkole miały miejsce Rekolekcje Wielkopostne. Każdy dzień rozpoczynał się od
Mszy Świętej. Następnie odbyły się zajęcia w szkole, w czasie których uczniowie wykonali piękne
prace plastyczne: krzyże, palmy, pisanki, baranki. Był to czas, w którym uczyliśmy się jeszcze
bardziej kochać Boga i innych ludzi.

p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska

 

 

  



  

„Młodzież z pasją”
Kontynuując cykl spotkań z ubiegłego roku szkolnego „Ludzie z pasją”, dnia 20.02.2013 roku w
Zespole Szkół Specjalnych odbyło się spotkanie pt. „Młodzież z pasją”, którego gościem była Ewa
Ciszewska – sportowiec o silnym charakterze, ale przede wszystkim duchu. Celem spotkania było
propagowanie pozytywnych wzorców osobowych, rozwijanie wśród młodzieży różnych form
zainteresowań oraz dawanie przykładów łączenia pasji z nauką. Nasz gość opowiedział o swojej
pasji, którą są sztuki walki, głównie Karate Kyokushin. Atrakcją spotkania były pokazy kata oraz
pokaz samoobrony. Młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich wiadomości z mapy Polski
oraz Europy, nawiązała szybko relacje z przybyłym gościem czerpiąc z kontaktu słownego nieznane
im dotąd sposoby kreatywnego rozwijania swoich zainteresowań, upodobań, marzeń.

 
p. Zofia Ciszewska

p. Katarzyna Niedźwiecka

  

Zima, sanki i my…
Zima w tym roku dopisała, więc postanowiliśmy wybrać się na sanki. Przed zabawą przypomnieliśmy,
jak bezpiecznie zachowywać się  podczas wyjść oraz o czym należy pamiętać zjeżdżając na
sankach. Mróz nam mroził nosy i dłonie, ale to nie przeszkadzało w świetnej zabawie. Już
niebawem, podczas kolejnego wyjścia, będziemy poszukiwać pierwszych oznak wiosny.



Klasa I-II-III SP
z wychowawcą p. A. Doliwa

  

  

 
 
 

Nasi skrzydlaci przyjaciele czyli kolejne
zajęcia biblioteczne
Klasa IIa Szkoły Podstawowej Nr 7 udała się na kolejne zajęcia biblioteczne. Tym razem spotkaliśmy
się ze skrzydlatymi przyjaciółmi zza okna.  Dowiedzieliśmy się jak wyglądają i nazywają się niektóre
gatunki ptaków, poznaliśmy ich przysmaki. Kolejny raz przypomnieliśmy sobie o tym, że warto
dokarmiać ptaki, aby pomóc im przetrwać zimę. Wykonaliśmy karty pracy przedstawiające ptasią
stołówkę czyli karmnik, a wszystkie karmniki zawiesiliśmy na specjalnie przygotowanym drzewie.
Doprowadziliśmy ptaki do ich pożywienia wypełniając zadanie przygotowane przez Panie
bibliotekarki . Zabawa  ruchowa we wrzucanie kulek papieru symbolizujących ziarna do pojemnika
sprawiła nam wiele radości. Na koniec wybraliśmy książki, które zabraliśmy ze sobą do szkoły, aby



sprawiła nam wiele radości. Na koniec wybraliśmy książki, które zabraliśmy ze sobą do szkoły, aby
codziennie poznawać nowe przygody ich bohaterów.

p. Agnieszka Joanna Turowska

  

Z wizytą na Grenlandii czyli kolejne zajęcia
z dogoterapii
Tym razem z naszym przyjacielem Winterem i Panem Witoldem udaliśmy się na Grenlandię w
odwiedziny do Iluka, który jest Eskimosem. Iluk uczył się łowić ryby, a że wszystkie wody są
pozamarzane w krainie, w której żyje, na początek musiał wyrąbać przerębel. Nauczyliśmy się
rozbijać lodowe kry specjalnym narzędziem do tego przeznaczonym. Następnie łowiliśmy ryby o
różnej wielkości i okazało się, że to zadanie wymaga precyzji oraz dużego skupienia. Kolejną
umiejętnością było nakładanie specjalnej uprzęży Winterowi, dzięki której może on biegać w psim
zaprzęgu i przewozić różne ładunki. Na koniec w nagrodę dla wszystkich, którzy zaangażowali się
we wszelkie zadania proponowane przez Pana Witolda karmiliśmy Wintera jego przysmakami – na
otwartej dłoni większość z nas już nie bała się mu podać jedzenia. Ciekawe jakie niespodzianki
przygotuje dla nas nasz czworonożny przyjaciel następnym razem, już nie możemy się doczekać …

p. Agnieszka Turowska

  



 

WALENTYNKI - TRADYCJE I ZWYCZAJE
 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów
anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o
miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą
Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.
Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych
ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone
walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również
zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy,
pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów garderoby... - przeczytaniem tych
informacji Krzyś Kisielewski rozpoczął szkolną imprezę integracyjną - "Walentynki", która odbyła się
14 lutego 2013r.

 
W programie m. in. chłopcy i panowie mieli okazję wybrać "losowo" (z zawiązanymi oczami) swoją
Walentynkę, poprzez dotknięcie jej lizakiem w kształcie serduszka, oczywiście w nagrodę para
otrzymywała lizaki.
Największym zainteresowaniem cieszyła się "poczta walentynkowa" prowadzona przez Monikę
Klekotko, Patrycję Jakubowską, Krzysia Rutkowskiego i Michała Lenkiewicza.  Wszyscy z
niecierpliwością czekali na swoją Walentynkę (a warto było czekać na tak piękne kartki).

  



  

Ostatnim punktem programu była zabawa polegająca na trafieniu szpileczką w serduszko z
napisanym imieniem, aby wywróżyć sobie imię swojej Walentynki lub Walentego.
Impreza przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Do zobaczenia za rok.

 

Klasa I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy
(organizatorzy)

LEKCJA OTWARTA
Dnia 14. 01. 2013 r. w sali gimnastycznej budynku szkoły przy Al. Kardynała Wyszyńskiego odbyły się
zajęcia nt. „Bezpieczne ferie zimowe”. Na zajęcia przybyli zaproszeni goście: p. strażacy, p.
kominiarz i p. pielęgniarka.
Celem zajęć było:

• kształtowanie postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych osób w środowisku społeczno-
przyrodniczym.
Spotkanie rozpoczęło się omówieniem celu i przebiegu zajęć. Następnie p. kominiarz zapoznał nas z
zakresem wykonywanych przez niego czynności i bezpiecznym użytkowaniem urządzeń grzewczych.
Zachęcił uczniów by przypomnieli rodzicom, jak ważne jest czyszczenie przewodów kominowych.



Dalej została przeprowadzona rozmowa kierowana (włączenie uczniów i nauczycieli w dyskusję) z p.
strażakami na temat:
1. "Akcja społeczna - Nie dla czadu”:

• skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

• kto narażony jest na działanie tlenku węgla?

• jak zapobiegać zatruciu?

• jakie są objawy zatrucia i jak pomóc przy zaczadzeniu?

2. Poznanie niebezpieczeństw związanych z przebywaniem na lodzie i sposobów ratowania osób,
pod którymi załamał się lód.
3. Niebezpieczeństwa związane z zabawami zimowymi w pobliżu drogi.
Kolejnym punktem zajęć było obejrzenie filmu edukacyjnego „Ratownictwo lodowe” wraz z
instruktażem udzielanym przez p. strażaków oraz ćwiczenia praktyczne - wzywanie służb
ratowniczych przez telefon i utrwalanie numerów telefonów alarmowych, które mogą przydać się w
razie wypadku.

 
Istotnym elementem spotkania wpływającym na bezpieczeństwo uczniów podczas ferii była nauka
udzielania pierwszej pomocy przeprowadzona przez p. pielęgniarkę:

 
• omówienie plansz edukacyjnych

• przedstawienie wyposażenia apteczki szkolnej

• ćwiczenia praktyczne

• odpowiedzi na pytania uczniów

Na zakończenie uczniowie podziękowali zaproszonym gościom i wręczyli upominki wykonane pod
kierunkiem p. Ewy Łobody.

p. Elżbieta Barwicka

Praca z gliną …
Zajęcia z plastyki nie zawsze muszą kojarzyć się z kredką, farbą i pędzlem - uczniowie klasy III
gimnazjum mieli możliwość poznania nowej techniki wykonania prac plastycznych z wykorzystaniem
masy przekształcalnej - gliny.



Dnia 10 grudnia 2012r. wybraliśmy się na wycieczkę do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i
Młodzieży w Augustowie, gdzie znajduje się pracownia ceramiczna. Na zajęciach przeprowadzonych
przez p. Agatę Renda poznaliśmy różnego rodzaju glinę, sposoby wykonania najprostszych prac
ceramicznych, narzędzia służące do ich wykonania oraz przykłady wykonanych przez pensjonariuszy
DPS imponujących form przestrzennych i płaskich. Najwięcej entuzjazmu wzbudziło koło
garncarskie, piec do wypalania form ceramicznych oraz ogromna ilość dzbanuszków, pater, domków,
pojemników dekoracyjnych wykonanych z gliny, ozdobionych motywami przyrodniczymi.
Po zapoznaniu się z prostą techniką wykonania pojemników z plastra gliny rozpoczęliśmy
samodzielne próby. Musimy przyznać, że wcale nie jest to takie proste i łatwe jak się nam
wydawało. Łączenie elementów wymaga dokładności i precyzji a po wyschnięciu i tak pojawiły się
pęknięcia, dziurki… Ale pierwsze koty za płoty … następne pojemniczki będą doskonalsze –
wierzymy w to i będziemy dalej próbować.
Teraz chwalimy się naszymi efektami.

Uczniowie klasy III gimnazjum,
nauczyciel plastyki B. Augustynowicz

  

 
 

Klub Bezpiecznego Puchatka
Klub Bezpiecznego Puchatka
Dnia 8.02.2013 roku w Szkole Podstawowej odbyły się zajęcia z cyklu Klub Bezpiecznego
Puchatka pt. Bezpieczeństwo w szkole, domu i na podwórku. W zajęciach uczestniczyli uczniowie,
rodzice, nauczyciele oraz panie pomoce z naszej szkoły.Wspólnie uczyliśmy się jak radzić sobie z
zagrożeniami, które mogą pojawić się w życiu codziennym. Co należy robić gdy znajdziemy się w
niebezpiecznej sytuacji  w szkole, domu, czy podczas zabawy na podwórku. Powtórzyliśmy numery
alarmowe niezbędne do wezwania pomocy. Powstały też plakaty, które stworzyły grupy
uczestniczące w zajęciach. Wykonaliśmy wiele zadań, zapoznaliśmy się z materiałami filmowymi
 zaproponowanymi  przez  program Klub Bezpiecznego Puchatka, dzięki nim dowiedzieliśmy się jak
zachowywać się bezpiecznie.
 



 
 Sylwia Piekarska

  

 

   

Bal karnawałowy w naszej szkole
Już po raz kolejny 17 stycznia spotkaliśmy się w restauracji „Albatros” na balu karnawałowym,
który jak co roku licznie zgromadził całą społeczność naszej szkoły. Bawiliśmy się wesoło przy
rytmach muzyki granej na żywo przez zespół „Dream”.
W przerwie  między tańcami  odbyły się zabawy integracyjne: z balonami oraz zagadki muzyczne
pt.: „Miaukotki” - które zorganizowali uczniowie naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali nagrody: kolorowe ołówków oraz maskotki. Przy współpracy z rodzicami i opiekunami
naszych uczniów, został także przygotowany dla wszystkich słodki poczęstunek, z którego
korzystaliśmy odpoczywając po szalonej zabawie.
Bal karnawałowy był świetną okazją do wspólnego spotkania, zabawy, współdziałania w tak licznym

gronie obejmującym całą społeczność szkolną.
Nasza zabawa mogła odbywać się dzięki uprzejmości Augustowskiej Spółdzielni Spożywców

„Społem”



„Społem”
za co serdecznie dziękujemy jej Dyrekcji i pracownikom.

Organizatorzy:
Iwona Bagińska

Małgorzata Poźniakowska
Halina Szulewska

Joanna Turkowska

  

  

 
 

 



 

Spotkanie opłatkowe
21 grudnia 2012 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli nauczyciele,
pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas ksiądz Prałat Jan
Wróblewski, ksiądz Tomasz, Pani Janina Milewska  oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Dyrektor szkoły, pani Bożena Łukaszewicz, powitała przybyłych gości, a  następnie uczniowie
przedstawili jasełka, które przygotowały: p. Agnieszka Sobota i p. Alicja Sokołowska.  Pani Dyrektor
i ksiądz Jan Wróblewski złożyli życzenia świąteczne, po czym odbyła się ceremonia łamania się
opłatkiem gości i uczniów w klasach. Wszyscy zasiedli do posiłku przygotowanego na wzór wieczerzy
wigilijnej. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

  

  



  

p. Agnieszka Sobota

Wesołych Świąt



Święty Mikołaj zna się najlepiej na
świętach
W ramach obchodów Mikołajek klasa II a Szkoły Podstawowej nr 7 udała się na specjalne zajęcia
biblioteczne. Poznaliśmy tam opowieść o Mikołaju i jego pasji obdarowywania grzecznych dzieci
prezentami. Mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wygląda fabryka zabawek Mikołaja, magazyny z
prezentami uprzednio przetestowanymi przez samego świętego. Okazuje się, że Mikołaj nawet
przez sen wysłuchuje próśb dzieci i od samego rana próbuje je zrealizować. Wykonaliśmy portret
Mikołaja z charakterystyczną długą, białą brodą. Mieliśmy też możliwość wzięcia udziału w
mikołajkowych  zawodach w rzucie do celu, a na wygranych czekały słodkie niespodzianki. Na
zakończenie wypożyczyliśmy różne książki, które będziemy poznawać w ramach akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”.

 

 
p. Agnieszka Turowska

 

Dzień pełen uśmiechu :-)
„Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani aby

szczęśliwie ukształtować swoje życie” - Epikur
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów
osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączenie w życie społeczne. Jest również okazją do
zwiększenia świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z integracji osób
niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i



niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i
kulturalnego. Ponadto obchody dnia mają zwrócić uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz
pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole stały się już tradycją
- świętem osób z niepełnosprawnościami i ich przyjaciół.

 
"Przyjaźń jest drzewem, pod którym możemy się schronić" -Samuel Taylor Coleridge

To właśnie „Drzewo Przyjaźni”,  na którym każdy z zaproszonych gości i uczestników zawiesił listek
z wypisanym swoim imieniem tradycyjnie już stało się symbolem naszego spotkania.
Uroczystość przeprowadzona była w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Przybyli na nią
przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz młodzież ze
Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniowie ze
szkół podstawowych biorące udział w XI Przeglądzie Piosenki „Wśród nas”.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie to, stało się spotkaniem przyjaciół. Dostarczyło nam wszystkim
 wielu przeżyć, chwil radości i wzruszenia.
Szczegółowy przebieg uroczystości przedstawiamy poniżej…

PROGRAM
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 
1. „Drzewo Przyjaźni” – spotkanie wszystkich gości, uczestników, widzów, którzy wypiszą na

listkach swoje imię i zawieszą na „Drzewie Przyjaźni”.
2. Prezentacja muzyczno- taneczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych „Szukamy

przyjaciela”.
3. Spotkanie z Adamem Szulewskim -  inspiratorem   wyprawy „Zawsze pod prąd”   oraz  Piotrem

Kuryło - polskim maratończykiem i ultramaratończykiem,  laureatem Kolosa 2011 za „wyczyn
roku” – przebiegnięcie wokół kuli ziemskiej (przez Europę, Stany Zjednoczone, Rosję, łącznie
ok. 20 tys. km) oraz uczestnikiem wyprawy „Zawsze pod prąd”.

Piotr Kuryło : „A ja tę wyprawę dedykuję osobom niepełnosprawnym, które ciągle mają pod prąd,
niemniej robią wspaniałe rzeczy. Zainspirował mnie kolega na wózku, Adam, który nawet wymyślił

hasło tej ekspedycji: "Zawsze pod prąd"
4. Występ uczestniczki „Bitwy na głosy” – Katarzyny Mikuckiej
 

5.  XI PRZEGLĄD PIOSENKI  „WŚRÓD NAS”
 
1)    Zespół „Rafa” – piosenka harcerska „Ściana”.
2)    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta – solistki Martyna Tykocka, Patrycja Makowska,
Izabela Drejer i Anna Karczewska i chór  -„Świeć gwiazdeczką”
3)    DPS Augustów – „Nocka szumiała” i taniec śląski
4)    Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach – Arek Andrulewicz – „Koncert”
5)    Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Pawła II – „Porządki u chmurki”
6)    Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach – zespół „Wierzbinki” – „Dziki taniec”
7)    Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II – Familijny blues”
8)    Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach – Magdalena Burzyńska – „Spiewaj”
9)    Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Grajewie – zespół „Karol i przyjaciele”- „Żeby szczęśliwym
być”
10) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach – Kacper Tylenda i duet taneczny – „Takie
tango”
11)  Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II – Paulina Szczepińska –  „Zamiast”
12)  Środowiskowy Dom Samopomocy – Marzanna Rębowska, Bogdan Kużnicki i Katarzyna Draźba – „
Dopóki  Ziemia kręci się”, „Miasto kobiet” „Babę zesłał Bóg”
 
6. Kiermasz ciast.
7. Kiermasz wytworów świątecznych.
8. Słodki poczęstunek.



  

  

  

  



  

  

  



 

Andrzejkowe świętowanie
Z okazji Andrzejek w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się uroczysty bal przebierańców. Były między
innymi królewny, królowie, pirat, kibice piłkarscy, chłopak przebrany za piękną tajemniczą
blondynkę z długimi włosami, spiderman, kościotrup. Chętni mogli zostać zamienieni w kogoś innego
za pomocą specjalnego makijażu wykonywanego przez panią Sylwię. Wszyscy świetnie się  bawili
także w trakcie tradycyjnej wróżby z butami. Miło było razem zjeść słodkie drugie śniadanie i napić
się jakiegoś pysznego soku. Już nie możemy doczekać się kolejnej tego typu imprezy.

  

 
p. Agnieszka Turowska

Jesienny pies czyli kolejne zajęcia z
dogoterapii
Znowu mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach z udziałem psa. W psiej lekcji wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz uczennice zespołów rewalidacyjno - wychowawczych.
Winter przywitał nas serdecznie, o czym świadczył merdający ogon.  Tym razem naszym zadaniem
było skonstruowanie psa z jesiennych liści. Okazuje się, że każdy liść, podobnie jak pies, ma swój
ogonek, a żyłki liści przypominają kręgosłup  naszego czworonożnego przyjaciela. Winter służył nam
jako model, żebyśmy nie zapomnieli o żadnej z najważniejszych części psa. Był ogon, uszy
(klapnięte lub stojące? kto jakie lubi), nos i łapy. W nagrodę za dzielne pozowanie nakarmiliśmy
Wintera jego przysmakami. Już nie możemy się doczekać kolejnych zajęć.

 

 



 
p. Agnieszka Turowska

Uroczystość pasowania nowych uczniów
oraz obchody Święta Niepodległości
,,Dzisiaj wielka jest rocznica - 11 listopada! Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska
składa" - pod tym hasłem w dniu 13 listopada 2012 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Cała społeczność szkolna wraz z rodzicami zebrała się, by
wspólnie uczcić ten ważny każdemu Polakowi dzień.
Uczniowie Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, pod kierunkiem pań: Urszuli
Sieńkowskiej - Cioch, Elżbiety Chilickiej, Zofii Ciszewskiej, przygotowali ciekawą prezentację
słowno - muzyczną. Przybliżyli nam postać marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wydarzenia roku
1918. Nie zabrakło również polskich pieśni patriotycznych, które wraz z uczniami śpiewali zebrani
goście przy akompaniamencie pani Alicji Sokołowskiej. Dekorację sali przygotowały panie: Ewa
Łoboda i Teresa Toczyłowska.
W tak uroczystym nastroju przyjęto do grona społeczności Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Augustowie nowych uczniów, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani przez
panią dyrektor, Bożennę Łukaszewicz.

 

 
p. Katarzyna Kasjanowicz

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
Dnia 30.10.2012r. w Zespole Szkół Specjalnych zorganizowana została narada skierowana do
nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowni komputerowej nt. „Prawidłowego wykorzystania
pracowni komputerowej podczas zajęć dydaktycznych z uczniem niepełnosprawnym.”
W pierwszej części spotkania nauczyciele zostali poinformowani przez prowadzącą – wicedyrektora
szkoły, B. Augustynowicz, o obowiązujących zasadach gromadzenia informacji nt. pracy z uczniem
(zgodność haseł login, założenie indywidualnych folderów przedmiotowych, realizację kart pracy,
dokumentowanie sporządzonych prac, itp.). Wicedyrektor przypomniała o usystematyzowanym
sposobie wprowadzania informacji w zakresie obsługi programów Paint i Microsoft Word – zgodnie z
przygotowanymi prezentacjami. Przedstawiła również przygotowane indywidualne karty pracy dla
ucznia, które będą służyły pomocą w realizacji treści. Następnie nauczyciele omówili sukcesy i
trudności w pracy z uczniem i zespołem klasowym oraz wykorzystywane sposoby motywowania



trudności w pracy z uczniem i zespołem klasowym oraz wykorzystywane sposoby motywowania
ucznia.
Kolejną część spotkania prowadziła p. Monika Obuchowska, która przygotowała informacje nt.
wykorzystania i zastosowania czytników kart i nośników pamięci – nauczyciele mogli sprawdzić
umiejętność obsługi aparatów komórkowych i fotograficznych. Zaproponowano organizację
kolejnego szkolenia w postaci ćwiczeń praktycznych.

 

Organizatorzy
 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2012 r. – Poczet Sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości. Na Rynku Zygmunta Augusta wysłuchaliśmy koncertu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej APK, wystąpienia okolicznościowego, występu grupy wokalnej zespołu „A-QQ”.
Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem „Bóg Honor Ojczyzna”. Następnie w
uroczystym pochodzie przeszliśmy na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny do Bazyliki Mniejszej NSJ w
Augustowie.

  

 



 
 

Opiekun: p. Agnieszka Sobota

"Czerwony kapturek" czyli z wizytą w
bibliotece
Klasa II a Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II  udała się na zajęcia biblioteczne – tematem
był "Czerwony Kapturek". Na początku układaliśmy puzzle złożone z 3 części, na których
uwieczniona była główna bohaterka bajki.  Następnie Pani Krysia przeczytała nam bajkę i zapoznała
nas z wszystkimi jej bohaterami. W ramach przerwy ruchowej rzucaliśmy do celu i na odległość 
różnymi maskotkami. Później układaliśmy puzzle przedstawiające różne sceny z bajki, były one o
różnym stopniu trudności od 8 do 20 elementów – zadanie nie było łatwe, ale poradziliśmy sobie. Na
koniec wybraliśmy książki, które wypożyczyliśmy. Na co dzień korzystamy z nich w klasie oraz
wypożyczamy je do domu. Uwielbiamy zapoznawać się z przygodami naszych bajkowych przyjaciół,
a do biblioteki wybieramy się znowu za miesiąc.

  

p. Agnieszka Turowska

"Porozmawiajmy razem"
Dnia 23.10.12r. pani Monika Obuchowska i pani Sylwia Piekarska uczestniczyły w konferencji nt.:
"Porozmawiajmy razem - Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających
Metod Porozumiewania się (AAC)" zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego i
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Białymstoku pod honorowym patronatem
Podlaskiego Kuratora Oświaty. Podczas spotkania wysłuchano prelekcji zaproszonych gości nt.: "Od
specjalistycznej pomocy osobie niemówiącej do jej włączenia społecznego", "Współczesna wieża
Babel, czyli jakie jest znaczenie komunikacji alternatywnej w niezależnym funkcjonowaniu osób z
niepełnosprawnością", "Klarowny obraz PECS". Dodatkowo firma Harpo zaprezentowała
specjalistyczny sprzęt służący wspieraniu komunikacji, a wybrane placówki przygotowały wystawę
pomocy komunikacyjnych wykorzystywanych przez użytkowaników AAC.



 

 

  

p. Monika Obuchowska

ZŁOTA NUTKA 2012
Dnia 18 października, uczennica III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Paulina
Szczepińska, pod opieką nauczycielek – pani Katarzyny Niedźwieckiej i pani Alicji Sokołowskiej,
wzięła udział w XVII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka 2012” .
Festiwal odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Suwałkach na ulicy
Przytorowej. Wystąpiło 14 zespołów z naszego województwa, prezentując ciekawe tańce i utwory
muzyczne. Wszystkim towarzyszył humor i wspaniała atmosfera zabawy.
Paulina wykonała piosenkę z repertuaru Edyty Geppert pt. „Zamiast”.  Zaśpiewała rewelacyjnie przy
akompaniamencie pani Alicji Sokołowskiej zdobywając ZŁOTĄ NUTKĘ !!!

Jest to dla nas wszystkich ogromna radość. Brawo!



p. Alicja Sokołowska
p. Katarzyna Niedźwiecka

SPORTOWY ROK SZKOLNY UWAŻAMY ZA
OTWARTY !!!

  

Dnia 25.10.2012r. odbyło się Rozpoczęcie Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013 w naszej szkole. 
Impreza ta, odbyła się w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza w
Augustowie.
Szczególnie ważnym elementem spotkania było wręczenie stypendium sportowego, Michałowi
Lenkiewiczowi, uczniowi Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczeń ten w minionych latach godnie
reprezentował naszą szkołę w zawodach sportowych, zdobywając wiele  medali.
Nagrodę  w imieniu władz Starostwa Powiatowego wręczyła p. Katarzyna Bejm. Gratulacje i słowa
uznania odebrała też mama Michała, obecna na naszej imprezie sportowej.
Jak co roku w zawodach sportowych brała udział cała społeczność szkolna. Młodzież została
podzielona na 6 grup sprawnościowych, a każda grupa rywalizowała w 2 konkurencjach. 
Wszystkie konkurencje były punktowane, każdy z zawodników zdobywał punkty - cukierki dla swojej
klasy, które po zsumowaniu decydowały o tym, która z klas zdobędzie puchar.
Przechodni Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie otrzymała klasa III
Gimnazjum (w ilości pkt. 43), której wychowawczynią jest pani Elżbieta Chilicka. Serdecznie
gratulujemy!
Naszych zawodników dzielnie wspierała grupa juniorów młodszych drużyny Augustowskiego Klubu
Sportowego SPARTA oraz wolontariuszki z Gimnazjum nr 1, za co bardzo im dziękujemy. Cukierki
ufundowało nasze Stowarzyszenie „Wśród Nas”.
Imprezę prowadził pan Aleksander Filipow, którego organizacyjnie wspierały: Halina Szulewska,
Małgorzata Poźniakowska, Iwona Bagińska, Daria Dębowska, Agata Renda oraz Piotr Wencewicz.

  



  

  

 
p.  Iwona Bagińska

p.  Halina Szulewska

 

Nauczyciel z pasją 2012
16 października 2012 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  miało miejsce szczególne
wydarzenie - rozstrzygnięto plebiscyt „Nauczyciel z pasją 2012”. Do konkursu zgłoszono 32
nauczycieli z całego województwa podlaskiego. Wyróżniono 8 nauczycieli z pasją i nauczycieli
innowacyjnych.
Wśród nich znalazł się nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, p. Zbigniew Zadrożny.
Pan Zadrożny od 20 lat pracuje w zawodzie nauczycielskim. Od lat uprawia sport. Pasję tą stara się
przekazywać  swoich wychowankom. Jak twierdzi: „w pracy najważniejsze jest poświęcanie czasu
uczniom, dawanie im poczucia, że są ważni”.
W drugiej części spotkania wysłuchano prelekcje nt.  „Jak motywować uczniów do nauki i czerpać z
tego przyjemność?” oraz „Skąd pasję mają nauczyciele z pasją?”. Spotkanie uświetnił występ
kwartetu „StringArte”.
Przy takich okazjach warto zacytować słowa Jamesa Clarka Maxwella, który powiedział: „…im
więcej ludzi rozwinie się dzięki tobie, tym pełniejsza będzie twoja realizacja…”.

Gratulujemy!!! Oby takich nagród nauczyciele naszej szkoły dostawali jak najwięcej.

 



 

 

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII Miejskim Konkursie Plastycznym pod hasłem:
„Jan Paweł II – Papież Rodziny” zorganizowany przez zespół katechetyczny pracujący w Zespole
Szkól Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Tegoroczne hasło konkursu
miało na celu ukazać nauczanie bł. Jana Pawła II na temat życia rodzinnego, jako drogi prowadzącej
do zbawienia. Natalia Buławko uczennica klasy II Gimnazjum nr 5 zajęła I miejsce,
natomiast Tomasz Goworowski uczeń klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy zajął II miejsce.

  
p. Agnieszka Sobota

Dzień Patrona
Dnia 16.X.2012r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji XII Dnia Papieskiego pod hasłem:
„Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Przedstawiona została prezentacja multimedialna ukazująca
młodość Karola Wojtyły oraz Jego rodzinę, która jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.
Wysłuchaliśmy przemówienia Ojca Świętego na temat wartości rodziny i małżeństwa. Śpiewaliśmy
pieśni religijne bliskie Jego sercu. Uczniowie wzięli udział w części artystycznej recytując wiersze.
Przypomnieliśmy również, poprzez wyświetlenie zdjęć, jak wyglądała uroczystość nadania imienia
szkole dwa lata temu 7 października. Zaprezentowane zostały albumy wykonane przez uczniów o
tematyce papieskiej, które będą służyły jako pomoce dydaktyczne na zajęciach.

  



  

  

  
p. Alicja Sokołowska
p. Agnieszka Sobota

p. Beata Skowrońska

Dzień Edukacji Narodowej
 

 
Dnia 12.10.12 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy
szkoły. Pani dyrektor powitała zgromadzonych. Następnie uczniowie Szkoły Przysposabiającej do
Pracy pod kierunkiem pani Katarzyny Niedźwieckiej i Moniki Milanowskiej przedstawili skecz „Szkoła
na wesoło”. Kolejnym punktem programu było wręczenie upominków nauczycielom i pracownikom
administracji i obsługi wykonanych przez uczniów w pracowniach: papieru czerpanego,



administracji i obsługi wykonanych przez uczniów w pracowniach: papieru czerpanego,
poligraficznej oraz obróbki drewna i metalu. Dodatkowo obdarowano ich kwiatami wykonanymi pod
kierunkiem pani Ewy Łoboda. Podczas tego spotkania można było podziwiać galerię prac
plastycznych pt. „Mój nauczyciel”, którą przygotowała pani Zofia Ciszewska. W tym uroczystym
dniu pani dyrektor, Bożenna Łukaszewicz, wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły za
ich trud i wysiłek wkładany w edukację.

p. Katarzyna Niedźwiecka
 

  

  

  



Za nami II rocznica nadania imienia
szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie
Drugą rocznicę nadania imienia szkołom wchodzącym w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie świętowaliśmy w Studzienicznej. Cała społeczność szkolna wraz z rodzicami
pielgrzymowała z Augustowa na rowerach, pieszo lub autokarem. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą
Świętą w Kościele Matki Boskiej Studzieniczańskiej.
Następnie w uroczystym pochodzie udaliśmy się do Kaplicy na wyspie, gdzie oddaliśmy hołd Matce
Boskiej, modliliśmy się przy relikwiach krwi Jana Pawła II oraz śpiewając pieśni,  złożyliśmy kwiaty
przy pomniku naszego patrona.
Miłym akcentem świętowania było integracyjne spotkanie przy ognisku z ciepłą grochówką,
kiełbaską, pączkami oraz wspólnym śpiewem przy gitarze.
Składamy serdeczne podziękowanie sponsorom:  panu Wacławowi Krahelowi, panu Polikarpowi
Augustyniakowi, księdzu proboszczowi, Wojciechowi Jabłońskiemu, panu Romanowi Rogozińskiemu z
Nadleśnictwa Augustów, panu Tomaszowi Miezio z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Augustowie i Stowarzyszeniu „Wśród Nas”.

 
p. Halina Szulewska

p. Maria Gładyszewska

 

„Śladami Patrona Szkoły”
 
11 września dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami wyruszyło na spływ kajakowy po pięknych
augustowskich jeziorach.
Nieodzownym punktem spływu było zatrzymanie się przy Oficerskim Yacht Clubie „Pacyfic”, gdzie Jan Paweł
II wsiadał na statek w trakcie swego pobytu na Augustowszczyźnie. Chwila zadumy, wspólne zdjęcie przy fotelu



II wsiadał na statek w trakcie swego pobytu na Augustowszczyźnie. Chwila zadumy, wspólne zdjęcie przy fotelu
papieskim wyzwoliły w uczestnikach pozytywne emocje.
Po przepłynięciu jeszcze kilku kilometrów na spływowiczów czekała miła niespodzianka - ognisko z
kiełbaskami i gorący, dymiący grill. Piotrek z Michałem okazali się całkiem niezłymi kucharzami. Upieczona
przez nich karkówka smakowała wyśmienicie. Piękna pogoda, urok naszych jezior zrobił na wszystkich
ogromne wrażenie.
Wszyscy przyznali zgodnie, że wiosną popłyniemy jeszcze dalej – do Studzienicznej, do pomnika papieża.
Miejmy nadzieję, że plany te zostaną zrealizowane już za kilka miesięcy.

 

 
 

Opiekunowie:
p. Zbigniew Zadrożny

p. Robert Chilicki
 
 
 
 

"Kocia" wystawa
20 września w MDK w Augustowie odbyła się promocja książki "Wiersze z Tartacznej"

połączona z wystawą prac o kociej tematyce, w której zaprezentowane zostały prace uczniów
naszej szkoły.

Oto link:
http://augustow24.pl/info/spotkanie-poetyckie-z-wernisazem-kociej-wystawy-.8300.html

Z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w
Augustowie

 



 

 

 

 



Szkolenie nauczycieli
W dniach 15-16.09.2012 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkoły

nt.: "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.II"
prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji SYNAPSIS

  

 
 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
W POWIECIE AUGUSTOWSKIM

  



  

  

  

  



  

  

 

Wakacje :-)
Słonecznych, bezpiecznych

i beztroskich wakacji
uczniom, rodzicom, opiekunom

i pracownikom szkoły
życzy

Dyrekcja
Zespołu Szkół Specjalnych

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2011/2012

  



  

  

  

  



  

 

Zakończenie szkolnego roku sportowego
2011/2012

  

  

  



  

Przebiegł trzy kontynenty - pan Piotr Kuryło
w naszej szkole

Spotkanie z osobą z pasją
29 czerwca 2012r.

  

 

Zdobywamy kartę rowerową

  



 


