Bezpieczne ferie zimowe …

Jesteśmy w trakcie kolejnego roku szkolnego w którym uświadamiamy uczniom szkoły podstawowej,
jak istotna jest umiejętność niesienia pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom.

W bieżącym roku postanowiłyśmy połączyć znane już umiejętności uczniów z zimową porą roku.
Przypomniałyśmy obecnym o podstawowych zasadach związanych z troską o prawidłowy ubiór, który
będzie nas chronił przed niską temperaturą. Uczniowie musieli sprawdzić spakowaną na ferie
zimowe walizkę pani Beaty – okazało się, że jest tam wiele zbytecznych i nieodpowiednich kreacji…

Następnie, korzystając z prezentacji multimedialnej - przypomnieliśmy zimowe dyscypliny sportowe
oraz zagrożenia, które mogą wystąpić w wyniku ich uprawiania. Ogromną atrakcją była możliwość
zabawy śnieżkami, „przejazdu” na sankach, łyżwach oraz nartach.

W zimowej scenerii ćwiczyliśmy umiejętność sprawdzania przytomności osoby poszkodowanej,
prawidłowej formuły zawiadomienia o wypadku korzystając z numerów alarmowych oraz ułożenia
osoby poszkodowanej oddychającej w pozycji bocznej.

Każde ćwiczenia w ramach realizowanego programu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
utwierdzają nas w przekonaniu, że dzieciaki świetnie pamiętają podstawowe zasady i
niejednokrotnie będą potrafiły pomóc oraz udzielić wskazówek osobom dorosłym. Oby jednak taka
potrzeba nigdy nie nastąpiła.
Bezpiecznych ferii zimowych życzą organizatorzy spotkania:
p. Beata Augustynowicz
p. Agnieszka Doliwa

BAL KARNAWAŁOWY 2017
Cyklicznie, co roku, tuż przed feriami zimowymi w naszej szkole organizujemy Bal karnawałowy.
Tym razem odbył się on w restauracji kompleksu hotelowego „Logos” w Augustowie.
Bal karnawałowy, jako zabawa taneczno - integracyjna, spotkał się z dużym zainteresowaniem i
licznie zgromadził całą społeczność naszej szkoły oraz absolwentów.
Naszą zabawę uświetniła muzyka grana na żywo przez zespół „Dwa serca”. Uatrakcyjnieniem
naszej imprezy okazał się mini konkurs „Mam Talent”. Uczestnicy konkursu mieli okazję do
zaprezentowania swoich umiejętności m.in.: wokalnych, tanecznych, instrumentalnych,
czytelniczych, czy aktorskich. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz
nagrodami rzeczowymi.
Bal karnawałowy był świetną okazją do wspólnego spotkania, zabawy, lepszego poznania się,
współdziałania w tak licznym gronie, a także zaprezentowania swoich ukrytych talentów.
Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas”, które pozyskało
środki finansowe z zadania publicznego „Pomimo wszystko wspólnie bawimy się”, współfinansowane
przez Gminę Miasto Augustów, został przygotowany dla wszystkich ciepły posiłek, zakupiono
nagrody. Natomiast Rada Rodziców zapewniła zespół muzyczny oraz słodki poczęstunek w postaci
pysznych ciast.
Dyrekcji dziękujemy za dobrą organizację spotkania.
p. Iwona Bagińska

APEL POŚWIĘCONY BEZPIECZEŃSTWU
PODCZAS FERII ZIMOWYCH
Zbliżają się ferie zimowe. Wszyscy się cieszymy, bo jest to czas wolny od zajęć szkolnych, czas
swobody i radości. Jednak nie możemy zapominać o naszym bezpieczeństwie. Dlatego też ostatni
tydzień przed feriami poświęcony jest w naszej szkole profilaktyce bezpiecznych zachowań w
różnych sytuacjach dnia codziennego.
Przeprowadzane są zajęcia tematyczne, lekcje otwarte i spotkania z pracownikami różnych
instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa. Ostatnio gościli u nas Naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego SP. Sztab. Tomasz Miezio i Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w
Augustowie kom. Paweł Jakubiak. Spotkanie (Apel) dotyczyło takich zagadnień jak:
·
Propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się w trudnych sytuacjach drogowych zimą;
·
Kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i
innych;
·
Znajomość podstawowych przepisów i znaków drogowych;
·
Uświadomienie uczniom konieczności noszenia elementów odblaskowych w różnych
sytuacjach drogowych;
·
Uwrażliwienie na odpowiednie korzystanie z Internetu i telefonu komórkowego.
Mieliśmy możliwość przypomnienia sytuacji zagrożeń, z jakimi możemy spotkać się w czasie wolnym
oraz utrwalenia znajomości zasad bezpiecznych zachowań.
Życzymy Wam Drogie Koleżanki i Koledzy, abyście zdrowo i bezpiecznie spędzili te ferie
zimowe.
Uczniowie kl. II- IIIa z wychowawcą p. Elżbietą Barwicką

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
Tematem zajęć otwartych z cyklu ,,Bezpieczne ferie zimowe”, które odbyły się dnia 06. 01.
2017r.było – poznanie niebezpieczeństw i zagrożeń, z którymi można spotkać się zimą w czasie
wolnym. Gośćmi specjalnymi spotkania byli ratownicy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w
Augustowie. Natomiast celem zajęć było - uświadamianie potrzeby troski o własne
bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Cele szczegółowe dotyczyły m. in.:
• przyswajania podstawowych wiadomości dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń, z którymi można
się spotkać w życiu codziennym;

• wzmacniania poczucia własnego bezpieczeństwa poprzez nabywanie umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych;
• poznania zagrożeń czadem i sposobów zapobiegania zaczadzeniu;
• rozwijania umiejętności właściwego reagowania w sytuacji realnego zagrożenia (np. zaczadzenia,
pożaru, załamanie się lodu, tonięcie, itp.);
• kształcenia umiejętności powiadamiania służb ratowniczych;
• poszerzania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na początku spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Nie dla czadu!”. Dowiedzieli
się:
• skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
• kto narażony jest na działanie tlenku węgla?
• jak zapobiegać zatruciu?
• jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
• jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
Następnie obejrzeli film edukacyjny „Ratownictwo lodowe” wraz z instruktażem udzielanym przez
strażaków i wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących prawidłowego wzywania służb
ratowniczych przez telefon.
Kolejnym punktem zajęć była nauka udzielania pierwszej pomocy przeprowadzona przez
ratowników.
Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, jak również wykazania się swoimi
wiadomościami i umiejętnościami.
Serdecznie dziękujemy p. strażakom Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie za
przeprowadzenie zajęć.
p. Elżbieta Barwicka

OGŁOSZENIE

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

20 grudnia wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście zgromadzili się

20 grudnia wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście zgromadzili się
na uroczystości szkolnej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Liczna grupa uczniów
przedstawiła montaż słowno - muzyczny opowiadający o tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa. Wielką
niespodzianką było przybycie Świętego Mikołaja, który wręczył uczniom prezenty. Upominki zostały
podarowane przez Fundację Nasze Pokolenia Augustowiacy.
Obecni goście i dyrektor szkoły przekazali zebranym serdeczne życzenia świąteczne.
Organizatorzy

WESOŁYCH ŚWIĄT

ZAPROSZENIE

Augustowskie Mikołajki…
Tegoroczne imieniny Świętego Mikołaja w szkole podstawowej obchodziliśmy podczas uroczystości
zorganizowanej przez Urząd Miasta Augustowa biorąc udział w konkursie „Na najładniejszą
choinkę”.
Inicjatorem integracyjnego udziału była pani wicedyrektor Bożenna Łukaszewicz, głównym
artystycznym projektantem ozdób – pani Sylwia Piekarska, a wykonawcami – wszyscy uczniowie.
Zgodnie z zasadami demokracji – podzieliliśmy się procesem twórczym, który sprawił nam ogromną
radość. Nasze ozdoby wykonaliśmy z brzozowych krążków, z których powstały: mikołaje, renifery,
aniołki. Dekoracyjny łańcuch przygotowany został z pomalowanego makaronu. Dnia 6.12.2016r.
stawiliśmy się na Rynku Zygmunta Augusta, aby udekorować przygotowany i ozdobiony lampkami
świątecznymi świerk. W konkursie udział wzięło 18 placówek edukacyjnych –

zajęliśmy

zaszczytne IV miejsce!
Konkurencja była poważna, pomysły niesamowite, atmosfera magiczna.
Zapraszamy Wszystkich do obejrzenia naszej szkolnej choinki.

Mikołaj w krainie bajek
W mikołajkowym tygodniu klasa II-III gimnazjum reaktywowała swoją „Scenkę z pudełka". Rano,
zgodnie już z wieloletnią tradycją, odwiedziliśmy zespoły rewalidacyjno - wychowawcze w DPS
Augustów. Po południu zaś wystawiliśmy naszą nową inscenizację kukiełkową pt. „Mikołaj w krainie
bajek” całej społeczności szkolnej, która uczy się i pracuje w budynku przy Alei K. Wyszyńskiego.
Na widowni zasiedli uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy, nauczyciele oraz
pracownicy. Nawet pan dyrektor i obie panie z sekretariatu zaszczycili nas swoją obecnością!
Widownia brała bardzo aktywny udział w inscenizacji i dobrze się przy tym bawiła, co zostało
docenione przez Mikołaja, który wydobył ze swego worka trochę słodkiego co nieco. Po występie
wszyscy dorośli na sali przeczytali do spółki bajkę o królewnie Śnieżce. Przypomnieli tym samym,
jak ważne jest czytanie książek nie tylko od święta. My o tym pamiętamy na co dzień biorąc udział
w programie „Czytająca Szkoła” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
p. Urszula Sieńkowska - Cioch

„Sto bajek Jana Brzechwy”
5 grudnia Biblioteka dla Dzieci APK podsumowała konkurs plastyczny związany z 50. rocznicą śmierci

Jana Brzechwy.
Jan Brzechwa pozostaje wciąż niedoścignionym wzorem pięknej polszczyzny. W związku z tym
oddział dziecięcy biblioteki miejskiej stara się w różnorodny sposób propagować jego jakże aktualne
utwory. Ostatnio nasze gimnazjum wzięło udział w konkursie na ilustrację do dowolnego utworu
tego mistrza dowcipu i celnych obserwacji. Prace wykonane techniką origami płaskie z koła zdobyły
nagrody i wyróżnienia.
p. Urszula Sieńkowska-Cioch
OTO LAUREACI:
Karina Karwowska - II miejsce
Mateusz Judycki - III miejsce
Wyróżnienie otrzymała praca grupowa klasy II-III gimnazjum do wiersza „Entliczek Pentliczek”

GRATULUJEMY !!!

Mikołajkowa niespodzianka

ZAPROSZENIE

MIKOŁAJKOWY MITYNG
PŁYWACKI
O PUCHAR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Termin: 7 grudnia 2016r. godz: 10.00 – 12.30
Miejsce: CSiR Augustów
Uczestnicy: Uczniowie OSW w Suwałkach, ZSS w Augustowie
Oficjalne konkurencje:
50m dowolnym
25m dowolnym
10m dowolnym
10m dowolnym ze sprzętem pneumatycznym
10m dowolnym z wyławianiem przedmiotu
nurkowanie na odległość
4x25m dowolnym możliwość startu opiekuna
Oficjalne przepisy:
- każda drużyna liczy 14 zawodników;
- zawodnicy startują w parach po jednym z każdej drużyny;
- zwycięstwo w parze to punkt dla drużyny;
- zwycięża drużyna z większą liczbą punktów;
Nagrody: Święty Mikołaj zapewnia słodki poczęstunek i pamiątkowe dyplomy i
puchary.

Organizator: Święty Mikołaj
Współorganizatorzy: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych 2016
02 grudnia 2016 roku w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego obchodzono Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami uroczystości byli Zespół Szkół Specjalnych, Warsztat
Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Przygotowana impreza zintegrowała całą
społeczność osób niepełnosprawnych z naszego miasta i z powiatu. Była także szansą spotkania się z
osobami pełnosprawnymi, m. in. z młodzieżą ze szkół średnich. Wszyscy dobrze i wesoło bawili się
przy występach gospodarzy uroczystości oraz podczas koncertów muzycznych: Ewy Hryniewickiej i
uczniów z II LO, przy widowisku w wykonaniu grupy teatralnej „Uskrzydleni” ze szkoły społecznej i
w trakcie pokazu iluzjonisty, który zaczarował świat i zaprosił wszystkich w magiczną podróż.
Dźwięki muzyki pobudziły pozytywne emocje i zachęciły do aktywnego tańca najmłodsze uczennice
z naszej szkoły. Miłą zabawę zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez wszystkie placówki
organizujące tą uroczystość.
H. Szulewska, M. Poźniakowska, E. Łoboda,
J. Turkowska, I. Bagińska, A. Turowska

ZAPROSZENIE

Zespół Szkół Specjalnych

Warsztat Terapii Zajęciowej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Serdecznie zapraszamy
na obchody

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
które odbędą się
00 –
00
2 grudnia 2016r.w godzinach 10 12
w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3

Cel spotkania: integrowanie społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, burzenie
funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych,
zwrócenie uwagi na przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych, budowanie atmosfery
tolerancji i wzajemnego rozumienia się w środowisku społecznym.

Przebieg uroczystości:
1. Powitanka z udziałem dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II
w Augustowie.
2. Otwarcie imprezy przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych, Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie.
3. Występ teatru szkolnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie ze spektaklem pt.
„Anioły”.
4. Występ iluzjonisty.
5. Prezentacja części artystycznej z udziałem młodzieży ze Środowiskowego Domu Samopomocy w
Augustowie.
6. Występ solowy Ewy Hryniewickiej.
7. Prezentacja tańca zespołu „Arabeska” z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.
8. Inscenizacja „Rzeka marzeń” w wykonaniu zespołu „Rafa” z Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie.
9. Występ zespołu muzycznego z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.
10. Prezentacja multimedialna - e - dostępność osobom niepełnosprawnym.
11. Zabranie głosu przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych oraz przez zaproszonych gości.
12. Zakończenie imprezy wspólnym poczęstunkiem.
Organizatorzy

Mam talent !!!
Takie hasło promowało udział reprezentantów naszej szkoły – uczniów klas gimnazjalnych oraz klasy
II – III szkoły podstawowej podczas XIII Festiwalu Gorących Serc Przeglądu Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży.
Uroczystość odbyła się 18 listopada 2016r. w przestronnej sali widowiskowej GCK w Grajewie na
zaproszenie zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Podczas
muzycznej imprezy mogliśmy kibicować występującym artystom, wspierając oklaskami i zachwytem
mistrzowskie prezentacje.
Młodsi reprezentanci naszej szkoły debiutowali na dużej scenie śpiewając „Piosenkę dla naszej
pani”. Nie straszne nam były jupitery oraz wyjątkowa publiczność – spisaliśmy się na medal.
Natomiast zespół „Arabeska”, który już po raz kolejny miał okazję zaprezentować swoje taneczne
talenty w gościnnym nam Grajewie, zatańczył francuski taniec pt: „Prośba dzieci”.
Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w tego typu imprezie. I po raz kolejny utwierdzamy
się w przekonaniu, że „Mamy Talent”.
Opiekunowie:
p. Ewa Poważa, p. Iwona Bagińska
p. Beata Augustynowicz, p. Bogusława Gudanowska

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegorocznym obchodom Święta Niepodległości towarzyszyła zimowa aura. Uroczystość rozpoczęła
się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego z
udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, kombatantów, delegacji władz, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców miasta.
Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie odczytano
niepodległościowy Apel Pamięci, oddano salwę honorową. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, pani wicedyrektor,
Bożenna Łukaszewicz oraz rodzice.
p. Agnieszka Sobota
p. Joanna Bienasz

Polska Wolna i Niepodległa
10 listopada 2016r. w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie odbyła się uroczysta akademia z
okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprezentowana przez uczniów Szkoły
Przysposabiającej do Pracy i Gimnazjum nr 5 lekcja historii i patriotyzmu przypomniała ważne
wydarzenia historyczne – od utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów – po jej odzyskanie 11
listopada 1918r. Lekcję poprzedziło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu
państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, pan Roman Krzyżopolski, który przypomniał,
jak wielkie znaczenie dla wszystkich Polaków ma ta rocznica. Podczas akademii zaprezentowana
została scenka tematyczna ukazująca pobyt Józefa Piłsudskiego w Augustowie, upamiętniająca jego
krótki pobyt w naszym mieście w roku 1921 . W dalszej części uroczystości uczniowie odśpiewali
„Marsz I Brygady" i wysłuchali nagrania piosenki w wykonaniu Anety Teodorczuk - Perchuć „Ja to
mam szczęście”. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą rys
historyczny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie pan dyrektor dziękując autorom
patriotycznej lekcji i przedstawienia, podkreślił ich wartość wychowawczą i artystyczną.
p. Zofia Ciszewska, p. E. Barwicka

Inauguracja roku sportowego na pływalni
miejskiej
Pływająca szkoła
Siódmego listopada 2016 roku na pływalni miejskiej w Augustowie odbyła się impreza inaugurująca zajęcia z
wychowania wodnego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Pierwsze zajęcia odbyły się w
formie mini zawodów pływackich, w których wzięła udział znacząca większość uczniów naszej szkoły. Otwarcia
imprezy dokonał dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Pan Roman Krzyżopolski razem z przybyłymi
gośćmi: Panią Bożenną Kondracką Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatowego w Augustowie
i Panem Andrzejem Zarzeckim dyrektorem CSiR Augustów.

Po uroczystym otwarciu przystąpiono do zawodów sportowych. Rywalizowano w dwóch grupach
sprawnościowych. Na głównej niecce pływalni rozegrano między innymi wyścigi na 50m stylem
dowolnym, 25m stylem dowolnym, nurkowanie na odległość, wyławianie przedmiotów na czas, czy najbardziej widowiskowy - wyścig na 15m z wyławianiem zatopionego przedmiotu. Druga grupa
sprawnościowa demonstrowała swoje umiejętności na brodziku, a były to między innymi: leżenie na
wodzie przy użyciu sprzętu pneumatycznego, przedmuchiwanie piłeczki, wyławianie przedmiotów
oraz przepływanie pod makaronem.
Podczas zajęć z wychowania wodnego uczymy naszych uczniów nie tylko pływać. Woda jest przede
wszystkim wspaniałym środkiem terapeutycznym, wykorzystywanym w rehabilitacji ruchowej jak
również jako element terapii społecznej czy psychologicznej, niejednokrotnie pozwala znaleźć
wspólny język z naszymi uczniami. Jak sami mówią „zajęcia na pływalni to nie lekcje, lecz super
zabawa”, co potwierdza duża liczba uczniów podczas zawodów oraz przygotowanie się do nich,
choćby w formie wykonania wielu plakatów, które później zawisły na pływalni podczas zawodów.
Wychowanie wodne w naszej szkole jest adresowane do wszystkich uczniów. Nie tylko do tych
zdobywających medale na zawodach krajowych i międzynarodowych, ale również, a może przede
wszystkim, do tych którym woda pozwala się otworzyć na świat. Zalet płynących z udziału w
zajęciach z wychowania wodnego nie sposób opisać, dla każdego ucznia jest to coś innego,
indywidualnego. Dlatego należy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają to

indywidualnego. Dlatego należy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają to
przedsięwzięcie. Dyrektorowi CSiR Augustów Panu Andrzejowi Zarzeckiemu, który zawsze był
orędownikiem zarówno sportowców i osób niepełnosprawnych. Jednak przede wszystkim Staroście
Powiatu Augustowskiego Panu Jarosławowi Szlaszyńskiemu, który zawsze wspiera inicjatywy
związane ze sportem osób niepełnosprawnych. To dzięki środkom zapewnianym przez Starostwo
Powiatowe wychowanie wodne w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie jest realne,
systematyczne i ciągłe. Na podsumowanie efektów tych dużych i małych zapraszamy jak co roku w
kwietniu, które odbywa się podczas szkolnej imprezy „Z pływaniem za pan brat”.
p. Robert Chilicki

Świętowanie w Zespole Szkół Specjalnych
w Augustowie
Święto Szkoły to dzień szczególny – to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze
poznanie Jego nauki, tej kierowanej do młodych, jak również do nauczycieli
i wychowawców.
Wyjątkowość tego dnia w Zespole Szkół Specjalnych wynikała z połączenia
tej uroczystości z obchodami Dnia Patrona i Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie było wielką lekcją patriotyzmu, nauką bycia razem oraz nauką
odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia. Tegoroczne obchody
zainaugurowała uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej, w której uczestniczyli zaproszeni goście, cała społeczność
szkolna wraz z pocztem sztandarowym.
Świętowanie w auli Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie
przebiegało w podniosłej atmosferze, której towarzyszyło ślubowanie i
pasowanie nowych uczniów. Ważnym akcentem było wręczenie przez
Starostę Augustowskiego, pana Jarosława Szlaszyńskiego, stypendium
szkolnego za wyniki sportowe uczniowi Krzysztofowi Rutkowskiemu. Na cześć
patrona młodzież przygotowała montaż multimedialny.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły, pan Roman Krzyżopolski,
wręczył nagrody dyrektora nauczycielom, pracownikom administracji i
obsługi podkreślając ich codzienny trud włożony w wychowanie i nauczanie.
Pani Bożenna Łukaszewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
otrzymała Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, pani Monika Obuchowska
Nagrodę Starosty Augustowskiego. Medalami Komisji Edukacji Narodowej
odznaczono panie: Ewę Poważa, Teresę Toczyłowską i Monikę Obuchowską.
Podziękowania pedagogom i pracownikom szkoły złożyła Rada Rodziców oraz
uczniowie przygotowanym programem artystycznym.
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Organizatorzy

Wioska Darów Lasu…
Jesienną porę roku uczniowie szkoły podstawowej powitali uczestnicząc w plenerowych zajęciach
edukacyjnych w Kopcu w Wiosce Darów Lasu. Podczas zorganizowanych animacji spotkaliśmy
Jagodowego Króla oraz Pannę Borówczankę, którzy oprowadzili Nas po swoim Królestwie –
Jagodowym Borze. W czasie podróży włączyliśmy się w opowieści bajkowe, otrzymaliśmy „tatuaże”
wstępu do krainy pszczół, poszukiwaliśmy owadów ukrytych na kamieniach. Po drodze dotarliśmy do
pajęczej sieci oraz odwiedziliśmy magiczny kopiec gigantycznych mrówek. Pływaliśmy na bajkowych
łodziach oraz poszukiwaliśmy strumienia wody. Ogromną atrakcją była przejażdżka wózkiem –
ciągniętym przez rówieśników. Nasze bajkowe spotkanie zakończyliśmy ogniskiem po którym
otrzymaliśmy Dyplom Odkrywcy.

Zorganizowane zajęcia plenerowe wywołały w uczestnikach ogromną radość i moc pozytywnych
emocji. Przyjazna i życzliwa atmosfera oraz ciekawość poznawcza dzieciaków – utwierdza w
przekonaniu, że najmłodsi potrzebują takich doświadczeń.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za obecność i wsparcie podczas wyprawy oraz Dyrektorowi

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za obecność i wsparcie podczas wyprawy oraz Dyrektorowi
Szkoły, Panu Romanowi Krzyżopolskiemu
za pomoc w organizacji transportu uczestników.
Organizatorzy:
p. B. Augustynowicz
p. A. Doliwa

Nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko
trudne do realizacji
W dniach 16-18 września 2016 roku w Augustowie odbył się III Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad
Specjalnych. Organizatorem był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie razem z
Zespołem Szkół Specjalnych w Augustowie i Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku. Na
starcie stanęło 50 niepełnosprawnych sportowców z całego kraju. Rywalizowano na dystansach
500m, 1000m i 3500m w jeździe indywidualnej na czas oraz na dystansie 5000m w wyścigu
szosowym, który został rozegrany 18 września na trasie pomiędzy Suchą Rzeczką a Przewięzią.
Pogoda dopisała, a przepiękne trasy przygotowane blisko natury zachwyciły trenerów i zawodników.
Przez ostatni tydzień odbieram telefony, czytam e-maile i smsy o treści: „Było super – gratulujemy
organizacji”, „Augustów jest piękny, a zawody były niepowtarzalne”, „Mega organizacja, warto było
jechać tyle kilometrów” itp. Po zapoznaniu się z tą lekturą mam wielką potrzebę przekazać te
słowa uznania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego imprezy. Pięć tygodni na
przygotowanie tak wielkiej imprezy, to można powiedzieć - rzecz zupełnie niemożliwa. Wiem co
mówię, bo pomagałem w organizacji bliźniaczej imprezy, która odbyła się w Augustowie w roku
2012, mieliśmy wtedy sześć miesięcy i wydawało się nam, że to mało czasu. Niemożliwe? – ale nie
w Augustowie. Dzięki przychylności włodarzy Powiatu i Miasta, urzędników i wszystkich instytucji,
pozwolenia i wszelkie formalności zostały załatwione pozytywnie. Wszyscy byli otwarci, pomocni i
życzliwi dla spraw osób niepełnosprawnych, za co serdecznie dziękujemy. Jednak pozwolenia to
dopiero wierzchołek góry lodowej.
Oficjalnie patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podlaskiego, pan Jerzy
Leszczyński. Natomiast lokalnie wspierał całe przedsięwzięcie Starosta Powiatu Augustowskiego,
pan Jarosław Szlaszyński. To dzięki jego inicjatywie, razem z dyrektorem Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie, panem Romanem Krzyżopolskim, zostało zorganizowane spotkanie
przedstawicieli: Powiatowej Komendy Policji w Augustowie – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
Tomasz Miezio, Placówek Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej – Komendant Jarosław
Oborski, Nadleśnictwa Augustów – Nadleśniczy Mirosław Sienkiewicz, Ochotniczej Straż Pożarnej
Augustów – Lipowiec – Naczelnik Mirosław Omelianiuk, Augustowskiego Klubu Sportów
Wrotkarskich i Rowerowych WiR – prezes Arkadiusz Hawryluk oraz Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie – pan Robert Chilicki. Podczas tego spotkania został opracowany dalszy plan działania.
Pan Starosta nie tylko włączył się w organizację, lecz również ufundował wszystkim zawodnikom,
trenerom i sędziom foldery, albumy i mapki pokazujące Augustowszczyznę od strony turystyki, nie
tylko rowerowej, które były wręczone podczas ceremonii dekoracji.
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie wspólnie z placówkami Straży Granicznej w Augustowie i
Płaskiej wzięła na siebie główny ciężar zabezpieczenia imprezy. Policjanci razem z nauczycielami
Zespołu Szkół Specjalnych na czas zawodów przygotowali naszym zawodnikom kilka niespodzianek.
Edukowali uczestników jak poruszać się bezpiecznie po drogach publicznych, pokazywali jak
reagować w sytuacjach kryzysowych, jak udzielić pierwszej pomocy, a nawet co robić, aby być
widocznym na drodze. Jednak największe zainteresowanie wzbudziły pojazdy policyjne i symulator
zderzeń, na którym można było odczuć efekt zderzenia z innym pojazdem. W tym miejscu
chciałbym podziękować wszystkim służbom mundurowym, które pomogły zabezpieczyć całą
imprezę, a przede wszystkim Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Augustowie, który był z naszymi zawodnikami przez cały czas trwania zawodów, edukował,
pomagał, służył dobrą radą, a przede wszystkim koordynował zabezpieczenie imprezy.
„Impreza rozegrana na świeżym powietrzu przepiękne trasy prowadzące przez las, super
organizacja i to wszystko w tak krótkim czasie, coś wspaniałego” to słowa delegata technicznego
pani Jadwigi Kreja na podsumowanie imprezy w Augustowie. Nie mniej wymagało to wiele wysiłku i
pracy. Trzeba było obstawić wszystkie drogi i ścieżki leśne, zbudować całą infrastrukturę dla
zawodników. Serwis dla rowerów, strefę zawodnika, kawiarenkę, biuro zawodów, wioskę olimpijską i
wiele innych. Nie udałoby się to bez zaangażowania i wsparcia Nadleśnictwa Augustów, które
udostępniło i przygotowało jeden z parkingów leśnych, na którym straż leśna razem z druhami z
Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec pomogła zbudować całe miasteczko namiotowe, a
w trakcie imprezy razem ze strażakami obstawić wszystkie dróżki i ścieżki leśne przed ewentualnym
wtargnięciem na trasę wyścigu osób postronnych. Ponadto strażacy ustawili sprawnościowy tor
przeszkód połączony z szybkim natarciem i laniem wody do celu. Radości i zabawie nie było końca,
nie tylko wśród zawodników. Leśnicy i strażacy pracowali długo przed przyjazdem zawodników i po
ich powrocie do hotelu, za co wszystkim serdecznie dziękujemy.
Na koniec chciałbym napisać kilka słów o „specjalistach od rzeczy niemożliwych”, chłopakach z
WiRu, bo tak wszyscy o nich mówili. To oni przez cały dzień asekurowali podczas startów wszystkich
zawodników, serwisowali rowery, dbali o to, aby bezpiecznie dojechali na linię startu i tak samo
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wrócili do miasteczka zawodników, doradzali, a przede wszystkim dbali o dobrą atmosferę.
Dlaczego „specjaliści od rzeczy niemożliwych”: dziesięć minut do startu a tu guma, ogólne
poruszenie, rozpacz w oczach dziecka i tylko słowa chłopaków z WiRu: „…damy radę, damy radę…” i
tak przez cały czas. Dziesięć minut później uśmiechnięty zawodnik mknął po trasie zdobywając
srebrny medal w wyścigu szosowym. Dzięki chłopaki, jesteście wielcy.
Mogłoby się wydawać, że przy takiej imprezie będzie wiele zamieszania, dużo bałaganu. Otóż nie wszystko poukładane, wyliczone i przygotowane. To zasługa nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie. Zaangażowali się w to: Elżbieta Chilicka, Elżbieta Barwicka, Katarzyna Niedźwiecka,
Monika Korzeniecka, Sylwia Piekarska, Agnieszka Doliwa, Beata Augustynowicz, Piotr Wencewicz,
Aleksander Filipow, Zbigniew Zadrożny, Jacek Markowski, Robert Chilicki na czele z
dyrektorem, Romanem Krzyżopolskim, który jako dobry gospodarz czuwał nad wszystkim przez
cały czas trwania zawodów. To oni spinali wszystkie elementy w jedną całość, to oni koordynowali
działania i dbali o najmniejsze szczegóły, stanęli na wysokości zadania w dniu zawodów.
Wydaje się, że zorganizować tak dużą imprezę, w tak krótkim czasie to rzecz niemożliwa. Jednak w
Augustowie nie ma rzeczy niemożliwych - są tylko trudne do realizacji, a to wszystko dzięki
ludziom otwartym, życzliwym, bezinteresownym i skorym do pomocy. Dlatego się udało, za co
serdecznie dziękuję.
p. Robert Chilicki

NOWE PRACOWNIE
Od 1 września 2016 roku w Zespole Szkół Specjalnych, w budynku szkoły przy Alei Kardynała
Wyszyńskiego 3 B funkcjonują dwie nowe pracownie: pracownia prac biurowych i pomieszczenie do
realizacji zajęć o charakterze praktycznym w zakresie pracowni mozaiki i witrażu, pracowni
rękodzieła, pracowni technicznej.
Obie sale zostały odmalowane, wyposażone w nowy system instalacji elektrycznej wraz z
zabezpieczeniami oraz utworzono indywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia. Pomieszczenia
wyposażono ze środków finansowych placówki oraz ogromnego wkładu dyrekcji i nauczycieli
zaangażowanych w aranżację pomieszczeń.
W pracowni pracy biurowej uczniowie oprócz zajęć z przysposobienia do pracy mają możliwość
korzystania z wydzielonej części, w której zamontowane zostały lustra. Dzięki nim, uczniowie mogą
rozwijać swoje talenty podczas zajęć koła muzyczno - tanecznego czy zajęć kształtujących
kreatywność. Dodatkowo sala ta pełni funkcję sali wykładowej, szkoleniowej i artystycznej.
Prowadzone zajęcia w nowych warunkach dają uczniom możliwość nabywania praktycznych
umiejętności pracy oraz poznawania technik wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i
użytecznych.
Mamy nadzieję, że realizowane zadania edukacyjne będą dla naszych uczniów fascynującą
przygodą, a także odnajdywaniem i rozwojem ich uzdolnień i zainteresowań.
Chcielibyśmy, aby w tak sprzyjających warunkach powstawały prace dające satysfakcję osobistą i
uznanie otoczenia.
Prowadzący pracownie:
Katarzyna Niedźwiecka, Monika Obuchowska,
Ewa Łoboda, Robert Chilicki, Piotr Wencewicz

Olimpiady Specjalne w Augustowie 2016

PREZENTACJE TANECZNE ZESPOŁU
"ARABESKA"
15.09.2016r. zespół taneczny „Arabeska” obejmujący uczniów Gimnazjum nr 5 oraz Szkoły
Przysposabiającej do Pracy,
zaprezentował swoje umiejętności taneczne na I Przeglądzie
Twórczości Osób z Niepełnosprawnością „Z Wodą w Tle” zorganizowanym przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Augustowie. Wśród innych występów artystycznych mięliśmy okazję zaprezentować
się w dwóch tańcach: „Tańcu Żeglarskim” oraz w tańcu w kręgu „Lotus Dance”. Integracji
społecznej wszystkich uczestników imprezy sprzyjała miła atmosfera, muzyka, śpiew, wspólna
zabawa taneczna. Jednak największą atrakcją okazał się rejs „Jaćwieżą" w obecności „pradawnych
wojów”, po jeziorach augustowskich. Na zakończenie imprezy otrzymaliśmy atrakcyjne nagrody
oraz dyplomy pamiątkowe.
p.Iwona Bagińska

ubezpieczenie

BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY
Dnia 08.09.2016r. nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach otwartych w placówce Komendy
Powiatowej Policji w Augustowie. Tematem spotkania było Promowanie bezpiecznych zachowań w
ruchu drogowym oraz zapobieganie sytuacjom zagrożenia i wypadkom drogowym. Celem
głównym spotkania było przygotowanie uczniów do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w
ruchu drogowym poprzez praktyczne wdrażanie do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto poznanie Komendy Powiatowej
Policji, jako placówki przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia swoich wiadomości z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego i bezpieczeństwa ogólnego w sytuacjach dnia codziennego. Zwiedzili budynek
komendy i dowiedzieli się, na czym polega praca poszczególnych funkcjonariuszy w jednostce oraz
poznali zakres spraw, z jakimi można się zgłosić do KPP. Uczestniczyli również w pokazie pojazdów
służbowych. Dodatkową niespodzianką i atrakcją było obejrzenie tresury psa służbowego.
Serdecznie dziękujemy asp. sztab. Tomaszowi Miezio – Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP
i kom. Pawłowi Jakubiak – Oficerowi Prasowemu KPP za przygotowanie tak pożytecznych i
ciekawych zajęć.
p. Elżbieta Barwicka
p. Katarzyna Niedźwiecka

OGŁOSZENIE
W związku z organizacją III Ogólnopolskiego Mityngu Kolarskiego Olimpiad
Specjalnych
w dniu 17.09.2016 (sobota) w godzinach 07.30 – 17.30 zostanie zamknięta
droga gminna łącząca drogę krajową nr 16
(Augustów – Sejny) z drogą wojewódzką nr 664 (Augustów –Lipsk).
Proponowany objazd przez miasto Augustów.
W dniu 17.09.2016 (sobota) w godzinach 11.00 – 12.00 oraz w godzinach
16.00 – 17.00
zostanie zamknięty odcinek ścieżki rowerowej Green Velo między Kanałem
Bystrym a miejscowością Sajenek.
W dniu 18.09.2016 (niedziela) w godzinach 09.00 – 10.30 zostanie
zamknięta droga powiatowa
na odcinku Przewięź – Sucha Rzeczka. Proponowany objazd przez
miejscowość Serwy.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
2016/2017

OGŁOSZENIE

Msza Święta z okazji rozpoczęcia

roku szkolnego 2016/2017
zostanie odprawiona 1 września 2016 r. o godz.
8.00

w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2016/2017
odbędzie się dnia 1 września 2016 r. o godz. 9.15
w Zespole Szkół Specjalnych
przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3B
Serdecznie zapraszamy rodziców i
opiekunów.
INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 58 ust. 1, w zw. z art. 59 ust. 1 i
6 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Rada Powiatu w Augustowie
uchwałą nr 105/XIV/2016 z dnia 31 marca 2016 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego poz. 1799, z dn. 11.04.2016r.), uchwaliła co
następuje:
§ 1. Zmienia się z dniem 1 września 2016 r. adres siedziby Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie i n/w szkół wchodzących w jego skład:
1) Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie;
2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w
Augustowie
z dotychczasowego: 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2
na: 16 - 300 Augustów, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3 B.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Roman Krzyżopolski

OGŁOSZENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU
SZKOLNEGO 2015/2016
24.06.2016r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie uroczyście zakończyli rok szkolny
2015/2016. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, a także liczne grono rodziców. Wszystkich
powitał dyrektor szkoły, pan Roman Krzyżopolski. W trakcie uroczystości pożegnano tegorocznych
absolwentów szkoły, wyróżniono uczniów za osiągnięcia zdobyte w różnych konkursach i zawodach
sportowych, a także tych, którzy mogli pochwalić się wzorową frekwencją w uczęszczaniu na
zajęcia w minionym roku szkolnym. Podziękowania otrzymali również rodzice szczególnie
zaangażowani w życie zespołów klasowych i szkoły. Bardzo uroczystym i ważnym momentem było
wręczenie medali "Przyjaciel Zespołu Szkół Specjalnych” osobom wspierającym działania naszej
placówki. Miłym akcentem był występ szkolnego koła muzyczno - tanecznego, który wprowadził
wszystkich w wakacyjny nastrój. Jeszcze tylko ostatnie spotkanie z wychowawcami w klasach i
wszyscy udali się na wakacyjny wypoczynek.
Życzymy słonecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!!!

ZAPROSZENIE

OGŁOSZENIE

Msza Święta
z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016
zostanie odprawiona 23.06.2016r. o godz. 8.30
w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów.

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 7

Rach ciach, ciach - spotkanie w szkolnej
bibliotece
Na zakończenie roku szkolnego, w którym szczególną uwagę zwracaliśmy na czytelnictwo i
podniesienie jego poziomu, klasy gimnazjalne i szkoły przysposabiającej do pracy wzięły udział w
bardzo atrakcyjnym spotkaniu w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4. Na początku gospodyni tego
miejsca pani bibliotekarka Monika Rowińska pokazała różne części biblioteki takie, jak czytelnia czy
stanowiska komputerowe. Następnie zapoznała wszystkich uczniów z działami księgozbioru i
sposobem jego rozmieszczenia, a także korzystania. Potem wyświetliła prezentację multimedialną
na temat techniki kolażu, odczytała wierszyk – bajeczkę pt. „Rach ciach, ciach” i poprosiła naszych
uczniów o zrobienie do niej ilustracji wcześniej poznaną techniką. Uczniowie pracowali w grupach.
Kolaże zostawili na pamiątkę przemiłej bibliotekarce razem z wcześniej przygotowanym w szkole
prezentem. Pani Monika obiecała, że zaprosi nas jeszcze niejeden raz. Większość z nas przyznała,
że biblioteka szkolna to magiczne miejsce. O wrażeniach pani Moniki można przeczytać na stronie
internetowej jej biblioteki – www.biblioteka.sp4.augustow.pl
p. Urszula Sieńkowska-Cioch

Dzień Dziecka

„Uskrzydleni” nasi Wolontariusze
W bieżącym roku szkolnym nauczyciele szkoły podstawowej zwrócili uwagę na trudności związane z
rozwojem kontaktów społecznych naszych uczniów z młodzieżą i dziećmi pełnosprawnymi.
Zaproponowaliśmy rozpoczęcie współpracy z wolontariatem.
Równocześnie, ta sama myśl przewodnia zainspirowała młodzież z Zespołu Szkół Społecznych
Towarzystwa Oświatowego w Augustowie do opracowania projektu w ramach XI Ogólnopolskiej
Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”. Te działania nas połączyły…
Pod koniec lutego doszło do pierwszego spotkania „Prężnej Siódemki” wraz z inspirującym trenerem
– panią Joanną Denert, podczas którego omówiliśmy zasady naszych spotkań. Już 1marca
spotkaliśmy się po raz pierwszy – nasze dzieciaki wręcz zauroczone, swoimi nowymi kolegami –
realizowały wszystkie gry i zabawy zaproponowane przez młodzież. A były to zabawy w kole, scenki
parateatralne z ilustracjami do wierszy, ruch na „hasło” itp.
Kolejnym etapem – była inicjatywa organizacji spotkania integracyjnego „Tylko razem” w ODK,
podczas której czuliśmy się wyróżnionymi bohaterami. Zgodnie z hasłem „Każdy z nas ma tylko
jedno skrzydło – i bez siebie wznieść się nie możemy” wykonaliśmy barwne, lotne skrzydełka…
Niesamowitą atrakcją było obejrzenie spektaklu granego przez młodzież szkolną ZSSTO „Królewna
się nudzi”, którego motyw przewodni był jak najbardziej współczesny i aktualny.

SUKCES !!!
Nasi nowi przyjaciele okazali się najbardziej kreatywna drużyną w Polsce. Na Ogólnopolskim
konkursie zajęli w swojej kategorii II miejsce (pierwsze – nie zostało przyznane) i w nagrodę lecą na
dalsze zmagania – do
CHIN !!!
18.04.2016r. wspólnie świętowaliśmy ich zwycięstwo! Cała przygotowana przez „Uskrzydlonych”
aranżacja spotkania dotyczyła państwa – do którego zmierzają, a więc były: puzzle tematyczne,
charakterystyczne czapeczki oraz oczywiście budowa chińskiego muru!!! Młodzież zatroszczyła się
również o słodki poczęstunek w postaci wspaniałych mufinkowych domowych wypieków.

Jesteśmy dumni z naszej współpracy.
A nasze dzieciaki … naprawdę poznały wspaniałych przyjaciół wśród młodzieży szkolnej.

CIĄG DALSZY NASTĄPI…
Sylwia Piekarska
Beata Augustynowicz

Leśne klimaty rozstrzygnięte!!!
10.06.2016 został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny „Leśne Klimaty”, który był współorganizowany
przez Nadleśnictwo Augustów. Na konkurs wpłynęło w sumie 15 prac w dwóch kategoriach
wiekowych – szkoła podstawowa i gimnazjum. Jury konkursowe przyznało miejsca i nagrody –
przepiękne albumy zawierające zdjęcia ze 120 rezerwatów przyrody, autorstwa naszego specjalnego
gościa Pana Romana Rogozińskiego – specjalisty edukacji leśnej Nadleśnictwa Augustów oraz gry
planszowe. Poziom artystyczny prac był bardzo wysoki, co podkreślone zostało przyznaniem wielu
równorzędnych miejsc. Pan Roman opowiedział nam o bezpieczeństwie w lesie podczas wakacji –
przypomniał najważniejsze zasady i przestrzegł przed ryzykownymi zachowaniami. Bardzo
serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie oraz Nadleśnictwu
Augustów za ufundowanie wyjątkowych nagród. W nowym roku szkolnym zapewne znowu wspólnie
podejmiemy jakieś inicjatywy.
Wyniki konkursu Leśne Klimaty:
Szkoła Podstawowa:
Miejsce I:
- Dominika Formejster – Kl. IVb, Rafał Harmuszkiewicz – Kl. III, Damian Mościński – Kl. III –
przygotowani przez p. Agnieszkę Turowską, Teresę Kalinko i Wojciecha Hariasim
- Zespół rewalidacyjno – wychowawczy grupa I – opiekun p. Agata Renda
Miejsce II - Karina Karwowska – Kl. VI, Kacper Wojtulewicz – Kl. VI, Mateusz Judycki – Kl. VI, Michał
Żukowski – wszystkich przygotowała p. Katarzyna Kasjanowicz
- Zespół rewalidacyjno – wychowawczy grupa II – opiekun p. Halina Szulewska
Miejsce III – Klasa I – II – III, opiekun p. Beata Augustynowicz i p. Edyta Rusewicz
Gimnazjum
Miejsce I – Elżbieta Zdeb – Kl. II – III, Weronika Kamińska – Kl. II – III, Sebastian Malinowski – Kl. II - III
Miejsce II – Anita Kalinowska – Kl. II – III
Wszyscy uczniowie gimnazjum wykonali prace pod opieką p. Moniki Milanowskiej.
p. Agnieszka Turowska

Jak nie czytam jak czytam

10 czerwca cała społeczność szkolna uczestniczyła w
ogólnopolskiej akcji czasopisma „Biblioteka w szkole”,
której celem było ustanowienie rekordu czytania w
jednym momencie. O godzinie 10.00 każdy uczestnik

jednym momencie. O godzinie 10.00 każdy uczestnik
czytał przyniesioną przez siebie książkę. Innym –
pomagali wolontariusze. Akcja miała miejsce przy
bibliotece, przy ulicy Hożej 7.

Mała scena Jana Brzechwy
Po kilkuletniej przerwie oddział dziecięcy biblioteki miejskiej wznowił przegląd teatralny Mała
scena Jana Brzechwy. Dnia 31 maja w sali Osiedlowego Domu Kultury spotkały się zespoły teatralne
z różnych augustowskich szkół. Znalazła się wśród nich grupa „Maska” złożona z uczniów gimnazjum
i szkoły przysposabiającej do pracy naszej placówki z inscenizacją pod tytułem „Pytalski”. W główną
rolę męczącego pytaniami Stasia wcielił się Sebastian Malinowski.
p. Urszula Sieńkowska - Cioch

DZIEŃ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Dnia 2 czerwca 2016r. nasi uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu edukacyjnym „Dzień Ratownictwa
Medycznego w ACE” w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.
Program wydarzenia:
·
stymulacja wypadku drogowego z pokazem współdziałania służb ratowniczych
·
resuscytacja osoby dorosłej i dziecka
·
instruktarzowe pokazy pierwszej pomocy
·
bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
·
sposoby ratowania podtopień i utonięć
Pokazy te spotkały się z dużym zainteresowaniem, dostarczyły nam wielu wrażeń. Uczniowie nie
tylko mieli niebywałą okazję zobaczenia wspaniałego pokazu zbliżonego do warunków naturalnych,
ale również mogli w sposób praktyczny przećwiczyć umiejętność udzielania pierwszej pomocy wg
wskazówek ratowników medycznych.
Dziękujemy Pani Ewie Wiśniewskiej za zaproszenie nas na tak ciekawe i bardzo pożyteczne zajęcia
edukacyjne.
p. Elżbieta Barwicka

OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPOŁECZNA
"BEZPIECZNE WAKACJE"

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE NA WWW.BEZPIECZNEWAKACJE.PL

„Mój przyjaciel z literackiej krainy”

W kwietniu 2016 roku uczniowie klasy V-VI wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla
Dzieci i Rodziców pod hasłem „Mój przyjaciel z literackiej krainy”. Wszyscy zostali mile zaskoczeni,
kiedy przyszło zaproszenie od organizatora – Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Świętego Jana
Pawła II w Białymstoku – na uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Radość była ogromna,
ponieważ uczeń klasy VI, Mateusz Judycki, zdobył I miejsce otrzymując nagrodę - tablet. Koledzy
Mateusza: Michał Żukowski, Kacper Wojtulewicz i Karina Karwowska otrzymali wyróżnienia. Oprócz
pamiątkowych dyplomów wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe: płyty cd, książki, gry edukacyjne, a
także zaproszenie do Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurowcach koło Białegostoku, gdzie pojadą
wraz z wychowawczynią jeszcze w czerwcu. Dziękujemy panu Zbyszkowi Judyckiemu, tacie
Mateusza, za zorganizowanie wyjazdu po odbiór nagród. Wraz z Mateuszem, naszą szkołę
reprezentował także Michał Żukowski z mamą.
p. Katarzyna Kasjanowicz

XIII Powiatowa Konferencja „Praca dla
wszystkich - ideał czy możliwości?"

Po raz kolejny Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie był organizatorem Powiatowej Konferencji na
temat Kształcenia Uczniów z Niepełnosprawnościami. Tym razem XIII Powiatowa Konferencja nosiła
tytuł „Praca dla wszystkich – ideał czy możliwość?”
18 maja w kompleksie hotelowym „LOGOS” spotkali się przedstawiciele instytucji rynku pracy,
augustowscy pracodawcy oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Spotkanie
rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, pan Roman Krzyżopolski. Konferencja została objęta
honorowym patronatem przez Starostę Augustowskiego, w którego imieniu wszystkich zebranych
powitała Wicestarosta, pani Katarzyna Beata Sturgulewska. Kierownik Wydziału Oświaty, pani
Bożenna Kondracka, zwróciła uwagę na ogromną potrzebę poruszania takich tematów, gdyż koniec
edukacji często oznacza również koniec kontaktów społecznych i wszelkiej aktywności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Temat „Skąd na to wziąć pieniądze?” rozpoczęła pani Alicja Ryżyńska – Galicz, pracownik
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W swojej obszernej prezentacji
przedstawiła uprawnienia osób z niepełnosprawnościami, wsparcie jakie PFRON oferuje
pracodawcom, a także osobom niepełnosprawnym zakładających własną działalność gospodarczą.
Przekazywane przez nią informacje były skrzętnie notowane przez wielu z obecnych na sali
pracodawców. Kolejne źródło dofinansowania dla zatrudnienia przedstawiła pani Lidia Hańczuk,
wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie. Kolejną prelegentką była pani Irena
Zalewska, przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy, która w swoim wystąpieniu przedstawiła
zakres kontroli z jakimi mogą spotkać się pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami.
O wspieraniu zatrudniania mówiły także pracownice Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych. Pani Angelika Maciuś przedstawiła specyfikę pracy Fundacji, w jaki sposób
pomagają osobom niepełnosprawnym znaleźć i utrzymać prace. Pani Magdalena Bobrowska
przybliżyła uczestnikom konferencji temat zatrudnienia wspieranego oraz rolę trenera pracy.
Dobre praktyki stosowane w krajach zachodnich przybliżył pan Andrzej Staszczyk, konsultant
Centrum Edukacji Nauczycieli ds. kształcenia zawodowego. I wreszcie przyszedł czas, by
przedstawić „dobre praktyki” istniejącej na augustowskim rynku pracy już od 10 lat. Pan Andrzej
Zarzecki, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, podzielił się swoim dziesięcioletnim
doświadczeniem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zwrócił uwagę na
ogromną motywację do pracy swoich niepełnosprawnych pracowników, ich zaangażowanie,
cierpliwość i dokładność. Wszystkim obecnym na sali pracodawcom polecał wyzbycie się
niepewności i podjęcie działań w kierunku zatrudniania takich pracowników. Wystąpienie pana
Zarzeckiego zapoczątkowało dyskusję wśród pracodawców. Usłyszeliśmy, że informacje uzyskane
podczas konferencji otwierają pracodawców na możliwość zatrudnienia osoby z
niepełnosprawnością, jednak wielu pracodawców oczekuje wsparcia trenera pracy, który
wprowadziłby taką osobę do wykonywania danej pracy jak także do zespołu współpracowników.
Specyfiką naszego regionu jest sezonowość, na to zwrócili uwagę przedstawiciele branży
hotelarskiej omawiając możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością. Kolejny głos w
dyskusji należał do pana Mariana Dyczewskiego, który jako wieloletni pracodawca osób
niepełnosprawnych, potwierdził ich wielką motywację do pracy, zwrócił uwagę na pozytywny wpływ
pracy na zdrowie psychiczne człowieka, jednak skierował apel do urzędników, by „nie utrudniali”
zatrudniania zbyt licznymi kontrolami. Pani Bożenna Łukaszewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych, skierowała apel do pracodawców, by nie obawiali się tych kontroli, gdyż zatrudniając
pracowników i tak muszą liczyć się z nadzorem ze strony np. Państwowej Inspekcji Pracy, a
pracownik z niepełnosprawnościami jest także pracownikiem tylko trochę z innymi
uwarunkowaniami – i w możliwościach pracy i w zakresie kontroli.
W kolejnej części konferencji wszyscy zebrani mogli obejrzeć film przedstawiający umiejętności
kształtowane wśród uczniów w poszczególnych pracowniach Szkoły Przysposabiającej do Pracy w
Augustowie. Prace wykonane przez uczniów można było także obejrzeć na wystawie podczas
konferencji.
Spotkanie podsumował pan Roman Krzyżopolski, dyrektor ZSS, życząc wszystkim, by przyniosła
realne efekty w wymiarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

NASZE TANECZNE ZMAGANIA W
BIAŁOBRZEGACH K/WARSZAWY
W dniach 09-13.05.2016r. dziewięcioro uczniów naszej szkoły: Emilka, Ola, Kasia, Klaudia, Natalia,
Iza, Karolina, Michał i Mateusz oraz nauczycielki pani Iwona Bagińska oraz pani Ewa Poważa, wzięło
udział w warsztatach tanecznych „…w kręgu tańca…” w Białobrzegach k. Warszawy.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i
Sztuki. Celem projektu było ugruntowanie dotychczas prowadzonej w szkołach / zespołach /
ośrodkach pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wykorzystującymi ruch, taniec i
metodykę pracy tancerzy w rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich
pełniejszej integracji społecznej, wzmacnianiu cech samodzielności oraz wyróżnienia
dotychczasowego zaangażowania nauczycieli i opiekunów w pracy z niepełnosprawnymi i
praktycznym wykorzystywaniu możliwości rehabilitacyjnych tańca.
W ramach naszego zgrupowania odbyły się 4 warsztaty z następujących technik tanecznych: tańce
w kręgu, modern latin, improwizacje taneczne, hip - hop. Poszczególne rodzaje warsztatów
prowadzili tancerze profesjonaliści - najlepsi w swojej dziedzinie.
Nasi uczniowie wykazali się niesamowitym zaangażowaniem, aktywnością, samodzielnością,
wzbudzili w sobie nieodkryte jeszcze możliwości ruchowo - taneczne. Zawierali nowe znajomości,
mogli podziwiać i oklaskiwać innych, a także prezentować swoje nowo poznane umiejętności przed
rówieśnikami.
Na uwagę zasługuje fakt, iż mieszkaliśmy w przepięknie położonym ośrodku nad Zalewem
Zegrzyńskim, a ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała nam przez cały okres pobytu.
Pomimo ogromnego zmęczenia, trudów podróży, rozłąki z najbliższymi cieszymy się bardzo, że
mogliśmy sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności taneczne. Jesteśmy też bogatsi o nowe
doświadczenia związane z tego rodzaju przedsięwzięciem. Nie mówimy dość, jesteśmy otwarci na

przyszłe.
p. Iwona Bagińska
p. Ewa Poważa

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Program
XIII Powiatowa Konferencja

„Praca dla wszystkich - ideał czy możliwości?"
organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie
w dniu 18 maja 2016r. - godz. 1100 - 1400

w Hotelu "LOGOS" w Augustowie
ul. 29 Listopada 9
Program konferencji:

1. Rozpoczęcie konferencji – wystąpienie Pana Romana Krzyżopolskiego, dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie.

2. Wystąpienie Starosty Augustowskiego Pana Jarosława Szlaszyńskiego.
3. Skąd na to wziąć pieniądze? Wystąpienia przedstawicieli instytucji rynku pracy na temat
możliwości finansowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

4. Dobre praktyki – wystąpienie Pana Andrzeja Zarzeckiego, dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

5. Jaki ma być mój pracownik? Dyskusja augustowskich pracodawców na temat oczekiwanych
predyspozycji i umiejętności pracowników.

6. Co umiemy? Prezentacja umiejętności uczniów i absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w Augustowie.
7. Podsumowanie konferencji – wystąpienie Pana Romana Krzyżopolskiego, dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
Roman Krzyżopolski

Uroczystość obchodów Święta Konstytucji 3
Maja i Dnia Flagi w naszej szkole

