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Z życia Ośrodka

Podsumowanie I semestru przez Pana Dyrektora:
Zakupy:
- Urządzenia klimatyzacyjne  na sali gimnastycznej – 8885 zł
- Maszyna do waty cukrowej – 1136 zł
- Zestaw EEG Biofeedback ProComp 2 – 20000 zł
- Grota solna – 45900 zł
- Matematyczna klasa multimedialna 2 laptopy i 10 tabletów – 9000 zł
- Zmywarka – 6415 zł
- Zmiękczacz do wody – 1078 zł
- Komputery do sal lekcyjnych – 4240 zł
- Samochód służbowy – 143500 zł
- Aktywna Tablica  2 sztuki – 17500 zł
- Modernizacja monitoringu 10500 ZŁ
Doposażenie klasopracowni:
- Muzyczna – 10100 zł
- Ogrodnictwo – 5998 zł
- Edukacja wczesnoszkolna – 5807 zł
- Gospodarstwo domowe – 10999 zł
- Biologiczna – 21947 zł
W ramach termomodernizacji:
-Wymiana pokrycia dachowego na internacie
- Wymiana kotłów gazowych i modernizacja kotłowni
- Wykonanie kompleksowej elewacji zewnętrza
- Wymiana okien na pergoli oraz 5 sztuk drzwi zewnętrznych.

A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.

Z życia Szkoły

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12  października  2018  roku  w  naszej  szkole  świętowaliśmy  Dzień  Edukacji  Narodowej.
Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klasy IIIA pod przewodnictwem pani
Anny Wiśniewskiej.  Specjalne życzenia  popłynęły  do nauczycieli  również w piosence,  którą
wykonali uczniowie klasy IIIZC pod batutą pani Barbary Orzechowskiej. Po części artystycznej
Pan Dyrektor wręczył Nagrody zasłużonym nauczycielom i pracownikom Ośrodka. Na koniec
przedstawiciele Rady Rodziców złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty i życzenia dla nauczycieli. 

Wydarzenia, wycieczki klasowe

Klasa I/IIa - wychowawczyni mgr Weronika Styrna:
- Wyjście do kina na film Księżniczka i smok z okazji Dnia Chłopaka.
- Wycieczka na cmentarz przy ul. Zawiłej. Uczczenie pamięci zmarłych.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wyjście do kina Cinema City Zakopianka na świąteczną bajkę pt. „Grinch”.
- Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju - Integracja ze środowiskiem harcerskim.
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Klasa Iza - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk:
- Wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka.
– Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
– Wyjście do kina na seans Hotel Transylwania 3.
– Udział w pikniku integracyjnym w Bochni - Borek.
– Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
– Hippoterapia w stadninie koni w Michałowicach.

Klasa Izb - wychowawczyni mgr Beata Gebauer
- Wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka.
– Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
– Wyjście do kina na seans Hotel Transylwania 3.
– Udział w pikniku integracyjnym w Bochni - Borek.
– Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Hippoterapia w stadninie koni w Michałowicach.

Klasa IIz - wychowawczyni mgr Monika Kołodziej:
- Wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka.
– Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
– Wyjście do kina na seans Hotel Transylwania 3.
– Udział w pikniku integracyjnym w Bochni - Borek.
– Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
– Hippoterapia w stadninie koni w Michałowicach.

Klasa IIIa- wychowawczyni mgr Sylwia Mrzygłód:
- Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju Integracja ze środowiskiem harcerskim.
-Wyjście  do  kina  Cinema  City  Zakopianka,  na  świąteczną  bajkę  pt.  „Grinch”.  Warsztaty
bożonarodzeniowe. 
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wycieczka na cmentarz przy ul. Zawiłej. Uczczenie pamięci zmarłych.
- Warsztaty plastyczne „Złota jesień”.
- Wycieczka do Parku Solvay śladami jesieni. Poszukiwanie barw jesieni. 
- Wyjście do kina na film pt. „Księżniczka i smok”.

Klasa IIIz - wychowawczyni mgr Anna Koper:
- Wyjście do kina Cinema City Zakopianka, na świąteczną bajkę pt. „Grinch”. 
– Wycieczka do Teatru Ludowego na festiwal Scool – Show.

Klasa IVa - wychowawczyni Dorota Ruchała:
- Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju - integracja ze środowiskiem harcerskim.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych Jasełka. 
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Warsztaty matematyczne oraz pokaz robotów na Uniwersytecie Pedagogicznym.
- Udział w wyjazdowym kilkudniowym projekcie: „Od pasji do profesji”.
- Zwiedzanie Parku Doświadczeń oraz lekcja muzealna „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Zielona szkoła w Rozewiu.
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Klasa IVz - wychowawczyni mgr Dorota Nowakowska:
-  Zwiedzanie  i  udział  w  warsztatach  w  Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa  –  Apilandia
„Odkryj słodki świat miodu”!
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Zielona szkoła w Rozewiu.

Klasa VIa - wychowawczyni mgr Sylwia Kosałka:
-  Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju Integracja ze środowiskiem harcerskim.
- Wyjście na kręgle (bowling).
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat...” organizowanym przez SOSW
w Zagorzycach.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych Jasełka. 
- Wyjście do Muzeum Historycznego - zwiedzanie Szopek Krakowskich.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział w treningu piłkarskim Inter Campus.
- Wycieczka do Muzeum Etnograficznego.
- Udział w Turnieju piłki nożnej.
- Wyjazd na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.
- Wycieczka integracyjna do Zatorlandu.
- Zielona szkoła w Rozewiu.

Klasa VIza – wychowawczyni mgr Agata Adamek:
- Wycieczka do Żywego Muzeum Obwarzanka.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wycieczka krajoznawcza.  Poznanie najbliższych okolic Krakowa, klasztoru Kamedułów na
Bielanach, oraz okolice Kopca Piłsudskiego w Krakowie.
- Wyjazd uczniów na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.
- Zielona szkoła w Rozewiu.

Klasa VIzb/VIIz – wychowawca mgr Patryk Rosa:
- Wyjście do kina Cinema City Zakopianka, na świąteczną bajkę pt. „Grinch”. 
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wycieczka na cmentarz przy ul. Zawiłej.
- Zwiedzanie Parku Doświadczeń oraz lekcja muzealna „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Wycieczka integracyjna do Zatorlandu.

Klasa VIIa – wychowawca mgr Dariusz Górak:
- Wyjście na kręgle (bowling).
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat...” organizowanym przez SOSW
w Zagorzycach.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”.
- Wyjście do Muzeum Historycznego - zwiedzanie Szopek Krakowskich.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział w wyjazdowym kilkudniowym projekcie: „Od pasji do profesji”.
- Udział w zawodach rowerowych „Eliminator Pychowicki”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
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Klasa VIIIa – wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska:
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat...” organizowanym przez SOSW
w Zagorzycach.
- Wycieczka do Skawiny na konkurs polonistyczny Brzechwa kontra Tuwim.
- Udział w dniu otwartym SOSW nr 1 (orientacja zawodowa).
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wycieczka do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31 Specjalnej w Krakowie.
- Wycieczka do Bielska - Białej na galę wręczenia paszportów do Gambii, w ramach projektu
społecznego Klapki dla Gambii.
- Udział w wyjazdowym kilkudniowym projekcie: „Od pasji do profesji”.
- Udział dwóch uczniów w 11 dniowej wycieczce do Grecji.
- Wyjazd na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.
- Wyjście do kina na film pt. „Dywizjon 303”.

Klasa VIIIz – wychowawczyni mgr Katarzyna Janota
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat...” organizowanym przez SOSW
w Zagorzycach.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”. 
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wycieczka krajoznawcza. Poznanie najbliższych okolic Krakowa, klasztoru Kamedułów na
Bielanach, oraz okolice Kopca Piłsudskiego w Krakowie.
- Wyjazd na 11 dniową wycieczkę autokarową do Grecji.
- Wyjazd uczniów na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.

Klasa IIIA – wychowawczyni mgr Izabela Włodarz: 
- Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat...” organizowanym przez SOSW
w Zagorzycach.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”.
- Udział w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego i Bocce.
- Udział w dniu otwartym SOSW nr 1 (orientacja zawodowa).
- Wyjście do kina na film pt. „Miłość jest wszystkim” w ramach akcji MPO - kino za baterie.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział w Dniu Otwartym, organizowanym przez Szkołę Branżową nr 31.
- Udział uczniów w uroczystości miejskiej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
- Udział w treningu piłkarskim Inter Campus.
- Wyjście na Dzień Otwarty do SOSW nr 1.
- Mistrzostwa Polski w Koszykówce. 
- Udział w zawodach rowerowych „Eliminator Pychowicki”.
- Udział w Zawodach Wojewódzkich w Kręglach.
- Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt.
- Wyjazd na 11 dniową wycieczkę autokarową do Grecji.
- Wyjście do kina na film pt. „Dywizjon 303”.
-Wycieczka integracyjna do Zatorlandu.

Klasa IIIZA – wychowawczyni mgr Agnieszka Kluba:
-  Zwiedzanie  i  udział  w warsztatach  w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa  -  Apilandia-
Odkryj słodki świat miodu!
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- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”.
- Wyjście do kina na film świąteczny „Grinch”.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział w treningu piłkarskim Inter Campus.
- Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie; wycieczka na Kopiec Kościuszki.
- Wycieczka do Parku Bednarskiego w poszukiwaniu darów jesieni.
- Udział dwóch uczniów w 11 dniowej wycieczce do Grecji.
- Wyjazd uczennicy na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.
- Wyjazd uczennicy na zieloną szkołę do Rozewia.

Klasa IIIZB – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak:
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział w treningu piłkarskim Inter Campus.
- Udział w pikniku integracyjnym w Bochni - Borek.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.

Klasa IIIZC – wychowawczyni mgr Barbara Orzechowska:
- Uczestnictwo w uroczystym złożeniu Zobowiązania instruktorskiego przez drużynową ZHP
„Tornado”.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej o tematyce patriotycznej.
- Udział w pikniku integracyjnym w Bochni - Borek.
- Wyjazd na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.
- Piknik integracyjny w Parku imienia J. Bednarskiego.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.

Klasa IAP – wychowawczyni mgr Anna Czaniecka
- Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju - integracja ze środowiskiem harcerskim.
- Wyjście do kina na film świąteczny pt. „Grinch”.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dziady”.
- Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie; wycieczka na Kopiec Kościuszki.
- Uczczenie wyboru na papieża Jana Pawła I - przybliżenie sylwetki Ojca Świętego.

Klasa IBP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych - Prośniak:
-  Zwiedzanie  i  udział  w  warsztatach  w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa -  Apilandia-
Odkryj słodki świat miodu!
- Wyjście do kina na film pt. „Miłość jest wszystkim” w ramach akcji MPO - kino za baterie.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział uczennicy w XI Małopolskim Dniu Treningowym Aktywności Motorycznej Olimpiad
Specjalnych.
- Udział w wyjazdowym kilkudniowym projekcie: „Od pasji do profesji”.
- Udział ucznia w 11 dniowej wycieczce do Grecji.
- Wyjazd uczennicy na zieloną szkołę do Rozewia.
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Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn:
- Zwiedzanie i udział w warsztatach w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa – Apilandia.
-  Udział  uczniów  w  Kiermaszu  Bożonarodzeniowym  w  Akademii  Pedagogicznej  i kościele
oo Redemptorystów.
- Udział ucznia w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez SOSW w Zagorzycach.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Zwiedzanie wytwórni świec.
- Udział ucznia w Zawodach Pływackich Szkół Specjalnych o Puchar Starosty.
- Nazywanie i rozpoznawanie owoców egzotycznych - wycieczka do sklepu.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dziady”.
- Wyjście na cmentarz Rakowicki – pamiętamy o zmarłej koleżance.
- Obserwacja przyrody - zmiany, które zachodzą jesienią – spacer po parku.
- Udział ucznia w XVII Ogólnopolskich Mityngu Pływackim Osób Niepełnosprawnych.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Oskar i Pani Róża”.
- Wyjazd na 11 dniową wycieczkę autokarową do Grecji.
- Wyjazd ucznia na wycieczkę integracyjną do Zatorlandu.
- Wyjazd uczennicy na zieloną szkołę do Rozewia.

Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach:
-  Zwiedzanie  i  udział  w warsztatach  w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa  -  Apilandia-
Odkryj słodki świat miodu!
- Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju Integracja ze środowiskiem harcerskim.
- Udział uczniów w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Uniwersytecie Jagiellońskim i kościele
oo Redemptorystów.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”. 
- Zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konarach.
- Wyjście do kina na film pt. „Miłość jest wszystkim” w ramach akcji MPO - kino za baterie.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział uczniów w uroczystości miejskiej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
- Zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Oskar i Pani Róża”.
- Wyjazd na 11 dniową wycieczkę autokarową do Grecji.

Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz:
- Przejęcie Betlejemskiego Światełka Pokoju - integracja ze środowiskiem harcerskim.
- Udział w Przeglądzie Małych form teatralnych „Jasełka”.
- Wyjście do kina na film pt. „Miłość jest wszystkim” w ramach akcji MPO - kino za baterie.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Udział uczniów w Zawodach Pływackich Szkół Specjalnych o Puchar Starosty.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dziady”.
- Zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej.
- Udział w treningu piłkarskim Inter Campus.
- Udział w XVII Ogólnopolskich Mityngu Pływackim Osób Niepełnosprawnych.
- Wyjazd na 11 dniową wycieczkę autokarową do Grecji.
- Wyjazd na kilkudniowe warsztaty taneczno – choreograficzne.
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Klasa IIICP – wychowawczyni mgr Monika Porębska:
- Wyjście do kina na film pt. „Miłość jest wszystkim” w ramach akcji MPO - kino za baterie.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spotkanie artystyczne ,,S-cool show”.
- Zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Oskar i Pani Róża”.
- Wyjazd na 11 dniową wycieczkę autokarową do Grecji.

Konkursy, warsztaty

W kręgu tańca
W dniach 17-21 września 2018 roku uczennice z naszego Ośrodka brały udział w warsztatach
tanecznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie ARTBALE w Ośrodku Wypoczynkowym
Popowo – Somianka. Uczniowie, pod okiem profesjonalnych artystów – tancerzy, poznawali
kroki  i  figury  tańców  polskich,  flamenko,  latino  oraz  elementy  tanecznej  improwizacji.
Intensywne  treningi  odbywały  się  do  południa  i  po  południu,  wieczorami  zaś  wszyscy
uczestniczyliśmy we wspólnych spotkaniach tanecznych. Był wieczór polski, hiszpański oraz
tańca współczesnego.  Uwieńczeniem całego zgrupowania  była gala taneczna,  podczas  której
wszystkie  grupy  zaprezentowały  swój  repertuar.  Nasza  młodzież  wykonała  „Krakowiaka”,
latino. Na zakończenie uczniowie wszystkich szkół wspólnie zatańczyli poloneza. Opieka panie:
Sylwia Kosałka, Marta Majka

Konkurs plastyczny „Dary jesieni”
W październiku  panie  Małgorzata  Babik  i  Sylwia  Wota  zorganizowały   konkurs  plastyczny
zaadresowany  był  do  dzieci  z  rożnych  placówek  szkolnictwa  specjalnego  i  integracyjnego.
Nadesłano bardzo dużo pięknych prac.

Konkurs plastyczny „Moja biało czerwona”
Z okazji  obchodów 100 lecia  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  zorganizowany  został
przez panie Małgorzatę Babik i Elżbietę Bauer wewnętrzny konkurs plastyczny. Wystawa prac
zdobiła naszą szkołę do grudnia.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Maluj z nami”
Młodzież  naszej  szkoły  pod  opieką  pani  Małgorzaty  Babik  wzięła  udział  w konkursie
zorganizowanym przez  SOSW i  Stowarzyszeni  „Bądźmy Razem”   w Tarnowie.  Szczęśliwą
laureatką, która otrzymała wyróżnienie jest nasza uczennica  Paulina Puchacka.

Akcje, w których bierzemy udział

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
28 września 2018 roku obchodziliśmy dzień tabliczki mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają
czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Podczas akcji uczniowie mieli okazję zweryfikować swoją
wiedzę w zakresie mnożenia. Pierwszym etapem konkursu był egzamin ustny, podczas którego
uczniowie  klasy  IVa  odpytywali  starszych  kolegów.  Potem  nastąpiła  druga,  przyjemniejsza
i ciekawsza  część  konkursu  -  gra  „Piłkarz  Matematyk”.  Na  koniec  wyłoniono  mistrzów
tabliczki,  którymi  zostali:  Jacek  Andruszko   –  Mistrz  Tabliczki  Mnożenia  w  zakresie  100,
Mikołaj  Ławrowski  -  Mistrz  Tabliczki  Mnożenia  w zakresie  50,   Maria  Bażela  -  Mistrzyni
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Tabliczki Mnożenia w zakresie 30, Krzysztof Szczepanik - Mistrz Dodawania. Dzień Tabliczki
Mnożenia został zorganizowany przez klasę IVa wraz z ich wychowawczynią i nauczycielką
matematyki panią Dorotą Ruchałą,  z  pomocą studentów z Koła Matematyków Uniwersytetu
Pedagogicznego, którym serdecznie dziękujemy!

Szkolny Wolontariat
Członkowie  szkolnego  wolontariatu,  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia,  przygotowali,  dla
pensjonariuszy Domu Seniora na Wzgórzu karki świąteczne z życzeniami.

Bicie rekordu Polski w resuscytacji krążeniowo – oddechowej
16 października 2018 roku obchodziliśmy Europejski  Dzień  Przywracania  Czynności  Serca.
Z tej okazji po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Akcja polegała na tym, aby w tym dniu w całej Polsce między godziną
12:00 a 12:30 jak najwięcej osób prowadziło resuscytację. 13 uczniów naszej szkoły podjęło się
tego  wyzwania  na  jednym  manekinie.  Wszystkim  uczestnikom  gratulujemy  zdobytych
umiejętności! Organizator: pani Grażyna Bartosik

Zawody sportowe

Turniej Piłki Nożnej
26 września 2018 roku na stadionie KS „Borek” w Krakowie odbył się Turniej Piłki Nożnej pod
honorowym patronatem radnego miasta Krakowa Jakuba Seraczyna. W turnieju wzięli udział
uczniowie  szkół  specjalnych  z  województwa  małopolskiego.  Naszą  szkołę  reprezentowali
uczniowie: Julia Biernacka, Marysia Bażela,  Oliwia Maj,  Oliwia Korta,  Mikołaj  Ławrowski,
Natan Szydłowski, Borys Bruynodge, Hubert Marzec, Kamila Gąciarz, Karol Nosal. W wyniku
sportowej  rywalizacji  nasza  szkoła  zajęła  czwarte  miejsce.  Zawodnicy  otrzymali  medale,
nagrody, a cała drużyna puchar. Opieka pani Sylwia Kosałka i pan Dariusz Górak.

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej
27  września  2018  roku  na  skotnickiej  murawie  nasi  uczniowie  rywalizowali  o  miano
najlepszych piłkarzy województwa małopolskiego. Walka sportowa była bardzo zacięta, jednak
zawsze  przebiegała  w  duchu  fair-play.  W pierwszym  pojedynku  nasi  reprezentanci  polegli
piłkarzom  z  Oświęcimia.  W  kolejnym,  po  hat-tricku  Jacka  Andruszko,  pokonali  drużynę
z Nowego  Targu,  zdobywając  tym  samym  II  miejsce.  Gratulujemy!  Reprezentanci:  Jacek
Andruszko, Dawid Budziaszek, Bartosz Cholbart.

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Kręglach
10 października 2018 roku uczniowie klasy III  A reprezentowali  naszą Szkołę  w zawodach
w kręglach. Natalia Toporowska obroniła tytuł Mistrzyni z zeszłego roku, zdobywając I lokatę.
Jacek Andruszko również nie miał  sobie  równych -  także wywalczył  I  miejsce.  Na podium
stanęła również Agnieszka Wojtaszek, plasując się na III miejscu. Gratulujemy!

Zawody rowerowe „III Eliminator Pychowicki”
W dniu  11  października  2018  roku  uczniowie  naszego  Ośrodka  wzięli  udział  w  zawodach
rowerowych zorganizowanych przez SOSW Nr 1 w Krakowie. Zawody odbyły się jak co roku
na Górce Pychowickiej.  Zawodnicy zostali  podzieleni na kategorie wiekowe z podziałem na
dziewczęta  i  chłopców.  Nasz  Ośrodek  reprezentowali:  Jacek  Andruszko  II miejsce,  Hubert
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Marzec IV miejsce, Natalia Toporowska II miejsce, Dagmara Dziubkowska III miejsce. Opieka
pani Sylwia Kosałka

XVII Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych
17 października 2018 roku w Chrzanowie odbył się  XVII Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób
Niepełnosprawnych.  Nasz  ośrodek  reprezentowali:  Anna  Kuć,  Kamil  Kucharski  i Tomasz
Młynarczyk. Cała trójka wróciła z brązowymi medalami. Anna i Tomek zdobyli je płynąc stylem
dowolnym, Kamil grzbietowym. Serdecznie gratulujemy!

Z życia Internatu

Przez cały semestr działa prężnie Samorząd Internatu pod opieką pani Barbary Dopierały i pani
Karoliny Kilar. 
W ramach pracy Samorządu w I semestrze:
-  regularnie  organizowano apele  informacyjno -  porządkowe,  w czasie  których celebrowano
również urodziny i imieniny wychowanków;
-  przeprowadzono  Konkurs  Bożonarodzeniowy  na  najpiękniej  udekorowaną  świetlicę
- przygotowano uroczystą kolację wigilijną dla całej  społeczności internackiej,  pracowników
i zaproszonych gości;
- prowadziliśmy akcję zbiórki zużytych baterii i akcję zbiórki nakrętek;
- organizowano spotkania integracyjne społeczności Internatu: zabawy przy muzyce, spotkania
przy grillu, dyskoteki itp;
-  systematycznie  uaktualniano  tablice  tematyczne  Samorządu,  zgodnie  z  kalendarzem
i wydarzeniami internatowymi, zamieszczano fotorelacje oraz wiadomości sekcji.

Wychowawcy dbają o urozmaicanie wychowankom czasu wolnego organizując różnego rodzaju
zajęcia, imprezy, konkursy, wyjścia i wycieczki.  

W internacie w ramach Samorządu przez cały czas działają sekcje:
- plastyczno-dekoracyjna - dba o wystrój internatu, organizuje zajęcia i konkursy plastyczne;
opieka:  pani  Sylwia  Wota,  pani  Marta  Gibska,  Monika  Banasińska;
- ekologiczno - porządkowa - dba o higienę i porządek w Internacie, prowadzi międzygrupowy
konkurs czystości; opieka: panie Ewa Statek i Halina Widomska;
- sportowa  - organizuje zajęcia sportowe, prowadzi cykl zawodów sportowych „Złota Liga”;
opieka: pan Aleksander Chmielow;
-  kulturalno-oświatowa -  organizuje  ciekawe  wycieczki  edukacyjne  (do  miejsc  pamięci,
muzeów, Ośrodków Kultury, na wystawy, warsztaty oraz wyjścia na ogólnodostępne imprezy
kulturalne);  opieka:  Małgorzata  Rajewska,  Halina  Widomska,  Sylwester  Piasecki;
-  muzyczna -  dba  o  rozśpiewanie  naszych  podopiecznych  oraz  uświetnienie  imprez
i uroczystości internatowych; opieka: pani Karolina Kilar,  pan Bogusław Krzeczkowski i pan
Adam Jaszczyński ;
- teatralna  – panie: Sylwia Wota i Ewa Pilch, wspólnie z panią Małgorzatą Babik prowadzą
zespół teatralny „Sigma”;
-  informatyczna -  zajmuje  się  dokumentowaniem  wydarzeń  internatowych  poprzez
zamieszczanie informacji na stronie internetowej (pani Iwona Danek) oraz fotorelacji na tablicy
informacyjnej (pani Iwona Danek i Ewa Pilch). Od ponad roku internat ma także swoją stronę na
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Facebooku (prowadzenie: pani Marta Gibska i pan Maciej Gibski).

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się kolejna edycja zawodów sportowych „Złota Liga”.
W  tegorocznej  edycji  zawodów  wychowankowie  podzieleni  są  na  3  drużyny.  Wszyscy
uczestnicy walczą z dużym zaangażowaniem, rywalizacja jest bardzo wyrównana. 
W I semestrze odbyły się 3 spotkania.

WRZESIEŃ
Już na początku września wychowankowie odwiedzili  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
„Manggha”. Obejrzeli  wystawę „Budda 2.0”, przedstawiającą świat buddyjski według autorów
komiksów oraz wystawę: „7 rzeczy japońskich” (prezentacja wzornictwa) i „Migotanie. Grafika
Południokoreańska”. 

Męska  część  internatu  zwiedziła  Muzeum  PRL.  Najbardziej  zaciekawiła  nas  wystawa
„Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”. Dowiedzieliśmy się, że w XX w., w okresie tzw.
„zimnej wojny” zbudowano 250 schronów, żeby mieszkańcy mogli przeżyć w razie wojny.

W  połowie  września  cała  Społeczność  Internatu  spotkała  się,  aby  spośród  zgłoszonych
reprezentantów  grup  wybrać  Samorząd.  W  trakcie  spotkania  powitaliśmy  nowych
Wychowanków, złożyliśmy życzenia wrześniowym solenizantom i miło spędziliśmy czas przy
grillu.

Zorganizowano mini zawody sportowe, przygotowujące do nowej edycji turnieju  Złota Liga.
Wychowankowie  z zapałem  przystąpili  do  rywalizacji.  Różnorodne  konkurencje  wzbudzały
dużo emocji i dostarczyły wszystkim wiele radości.

Po raz  kolejny zostaliśmy zaproszeni do  SOSW nr 4  na XIV już  piknik z cyklu „Bijemy
Rekordy”.  Tegoroczna  impreza  była  o  tematyce  marynistycznej.  Przy  wtórze  szant
zdobywaliśmy różne marynarskie sprawności,  uczyliśmy się wykonywać węzły marynarskie,
szukaliśmy skarbów i budowaliśmy statek z wytłoczek. Nie zabrakło dobrej „strawy” i zabawy.

PAŹDZIERNIK

We wrześniu i październiku odbyły się liczne  wycieczki rekreacyjne po najbliższej okolicy:
pobliskich Plantach, Parku Bednarskiego, Bulwarach Wiślanych. Tam też korzystaliśmy  chętnie
z ogólnodostępnego placu zabaw.

Wychowankowie zwiedzili wystawę „Orient” w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.
Nazwa wystawy jest trochę myląca, gdyż nie dotyczy orientu czyli krajów z Azji lecz Europy
Wschodniej i jej tożsamości.

Zostaliśmy zaproszeni na  ognisko integracyjne zorganizowane przez zaprzyjaźniony Ośrodek
SOSW Nr 1. Spotkanie miało miejsce w Parku Linowym przy ul. Tynieckiej. 
Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Rozegraliśmy mecz w piłkę siatkową, piłkę nożną
i bocce, poskakaliśmy na trampolinie. Ognisko było okazją do spotkania z naszymi starszymi
kolegami i absolwentami naszego Ośrodka. 

Uczciliśmy wspólnie XVIII Dzień Papieski. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia sobie
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najważniejszych informacji o Papieżu Janie Pawle II. W utrwaleniu tych informacji pomocny
był krótki film animowany. Następnie wychowankowie układali puzzle z wizerunkiem Papieża
Polaka  oraz  zacięcie  walczyli  w  quizie  podsumowującym  zebrane  informacje.  Na  koniec
wszyscy wspólnie odśpiewali „Barkę” oraz „Abba Ojcze”.

Starsi wychowankowie Internatu uczestniczyli w wernisażu wystawy „Film Noir” autorstwa
Adeliny Krupski.  Artystka swoje fotografie wykonała w ciągu jednego dnia w Amsterdamie.
Czarno-białe zdjęcia zrobiły na nas wrażenie.

Odwiedziliśmy  Muzeum  Archeologiczne w  Krakowie.  Podziwialiśmy  sztukę  starożytnego
Egiptu. Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas mumie, szczególnie mumia kota. Zobaczyliśmy
starodawne znaleziska z okolic Krakowa. Mogliśmy zobaczyć jak ubierali się nasi przodkowie
w dawnych  czasach.  Byliśmy  także  w  podziemiach  muzeum,  gdzie  obejrzeliśmy  wystawę
ukazującą jak w budynku muzeum mieściło się więzienie św. Michała.

Jak co roku, w przededniu Święta Zmarłych, wychowankowie Internatu udali się na krakowskie
cmentarze. Odwiedziliśmy cmentarz Podgórski oraz cmentarz Rakowicki. Zapaliliśmy znicze
na grobach zasłużonych, a także na grobie byłego dyrektora naszego Ośrodka.

LISTOPAD

Doczekaliśmy się pierwszej w tym roku szkolnym dyskoteki. Wszyscy doskonale się bawili! 

Wybraliśmy się do Głównego Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie zwiedziliśmy
wystawę:  „Józef Piłsudski i Odzyskanie Niepodległości przez Polskę”. Wystawę odsłonięto
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. 

Uczciliśmy w internacie  100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odbył się
bardzo uroczysty patriotyczny Apel, na którym poznaliśmy smutną historię naszego kraju od
zaborów aż po odzyskanie Niepodległości. Zrozumieliśmy jak duże znaczenie dla Polski miała
działalność  Józefa  Piłsudskiego,  i  jak  ważne  jest  to,  że  możemy  dzisiaj  żyć  w  wolnym
niepodległym kraju. Wspólnie pięknie zaśpiewaliśmy pieśni i piosenki patriotyczne. Następnie
dla uczczenia tak ważnego dla nas Święta przeszliśmy przed budynek internatu, gdzie wszyscy
wychowankowie  wzięli  udział  w  „Sztafecie  Dla  Niepodległej”.  Przekazując  sobie  biało  -
czerwoną pałeczkę, wspólnie przebiegliśmy 100 okrążeń po wyznaczonej trasie, „100 okrążeń
na 100. Rocznicę Niepodległości”. Na zakończenie pięknie odśpiewaliśmy Hymn Państwowy. 

Grupa IV dziewcząt uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej  do  Muzeum Historycznego.
Zwiedziłyśmy „Aptekę pod Orłem”, gdzie dowiedziałyśmy się jak wyglądało życie Żydów w
Getcie  Krakowskim  podczas  okupacji  niemieckiej  w  czasach  II wojny  światowej.
Dowiedziałyśmy się także jak ważną rolę w ocaleniu od śmierci wielu Żydów pełniła ta jedyna
w Getcie  apteka  Tadeusza  Pankiewicza.  Zrozumiałyśmy  również  znaczenie  „symbolicznych
krzeseł” na Placu Bohaterów Getta.  

Wychowankowie internatu zwiedzili  „Podziemia Rynku Głównego” Muzeum Historycznego
Miasta  Krakowa.  Schodząc  do  podziemi  Sukiennic  przenieśliśmy  się  w czasie  do
Średniowiecznego  Krakowa.  Multimedialne  widowisko  pozwoliło  nam  poczuć  atmosferę
panującą na średniowiecznym rynku.  Obejrzeliśmy zbiory przedmiotów codziennego użytku,
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ceramikę,  ozdoby,  narzędzia,  z  przed  ponad  sześciuset  lat,  znalezione  podczas  badań
archeologicznych pod płytą Rynku Głównego.  Mogliśmy się wczuć w atmosferę tamtych lat
słysząc odgłosy gwaru targu albo też płonących zabudowań. Wędrowaliśmy pod ziemią wokół
Sukiennic  szklanymi  pochylniami  i  kładkami,  zawieszonymi  ponad  zachowanymi
średniowiecznymi  traktami.  Obejrzeliśmy  dawne  wodociągi,  pozostałości  spalonej  osady,
cmentarzysko  z  XI  wieku,  kramy  w  których  handlowano  różnymi  towarami,  rekonstrukcje
warsztatów złotnika i kowala. Ta interesująca wycieczka bardzo nam się podobała, ale chyba
wolimy jednak życie w naszym XXI wieku. Jedno jest pewne: nasze  wiadomości  o historii
Krakowa i życiu w okresie średniowiecza, zostały mocno poszerzone.

Samorząd  Internatu  zorganizował  Otrzęsiny  dla   nowych  wychowanków.  W  tym  roku
przenieśliśmy się do indiańskiej wioski plemienia TIKI - TAKI. Pokonując wszelkie przeszkody
i trudy  oraz  zdobywając  nowe  sprawności  i  doświadczenia  wszyscy  kandydaci  stali  się
pełnoprawnymi  "  TIKI-  TAKAMI".  Nowi  wychowawcy  również  przeszli  otrzęsiny  -  ich
zadaniem było wykonanie  tańca z włócznią.  Wszyscy dobrze się  bawili,  było dużo śmiechu
i dobrego humoru.

Jak co roku zorganizowano zabawę Andrzejkową. Tym razem gościliśmy również nauczycieli
i uczniów z  SOSW z  Bochni  oraz  młodzież  z  Internatu  SOSW Nr 1  w Krakowie.  Wieczór
obfitował  w  liczne  atrakcje.  Nie  obyło  się  bez  lania  wosku,  wróżb  miłosnych  oraz
przepowiadania przyszłości. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, a chętni mogli zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie w specjalnie przygotowanej fotobudce. Całość dopełniała oczywiście
muzyka taneczna, która zachęcała do wesołej zabawy na parkiecie.

GRUDZIEŃ
Nasz Internat odwiedził niezwykły Gość - Święty Mikołaj. Wraz z zaprzęgiem reniferów oraz
pomocnikami przybył do nas ogromnymi saniami, w których ledwo pomieścił prezenty. Radości
nie  było  końca.  Gdy  wszyscy  już  otrzymali  swoje  prezenty,  przyszła  kolej  na  wspólne
śpiewanie. Co więcej, Mikołaj śpiewał i bawił się razem z nami i wcale nie miał ochoty nas
opuszczać. Obiecał jednak, że powróci do naszego Internatu już za rok.

Mieliśmy  przyjemność  uczestniczenia  w  XIII  Mikołajkach  Integracyjnych  w  Klubie
„Bakałarz”, zorganizowanych przez Studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki
Specjalnej  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w  Krakowie.  Aby otrzymać  prezent  każda  grupa
musiała najpierw zaprezentować krótkie wystąpienie. My zaśpiewaliśmy najpiękniej jak tylko
potrafimy, oraz  ofiarowaliśmy Mikołajowi  prezent:  wykonany  przez nas  piękny świąteczny
krawat.  Mikołaj  był  zachwycony prezentem,  od razu  go założył,  a my otrzymaliśmy paczki
z prezentami.  Gdy wszyscy dostali  już upragnione podarunki,  przyszedł czas na drugą część
imprezy. Niespodziewanym gościem okazał się być Smok - maskotka Klubu Sportowego Wisła -
Kraków,  który  przeprowadzał  zabawy  ruchowe  oraz  quiz.  Zwieńczeniem  wszystkiego  był
poczęstunek - pyszne frytki belgijskie. Wszyscy bawiliśmy się świetnie!

Wzięliśmy  udział  w  warsztatach  muzealnych  „Lekcja  z  klasą  -  wystawa  twórczości
Stanisława  Wyspiańskiego”.  Wszyscy  byliśmy  pod  wrażeniem  prezentowanych  prac  oraz
informacji  przekazanych  przez  sympatyczną  panią  przewodnik.  Warsztaty  odbywały  się
w Głównym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie.
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Wychowankowie  internatu,  należący  do  drużyny  harcerskiej  „Tornado”,  uczestniczyli  na
Wawelu  w  Akcji  Przekazania  Betlejemskiego  Światełka  Pokoju.  Na  początku  odbył  się
Uroczysty Apel. Przed Wawelem zebrało się 1500 harcerzy. Następnie wszyscy przeszliśmy do
Katedry Wawelskiej na Mszę św.. Po mszy wszyscy harcerze udali się do Rynku Głównego,
gdzie  nastąpiło  uroczyste  przekazanie  Światełka  Betlejemskiego  wszystkim  drużynom.
Z palącym się Światełkiem dotarliśmy do naszej Placówki, aby było z nami i mogło towarzyszyć
nam na wszystkich świątecznych spotkaniach. 

Tradycyjnie  wszyscy  mieszkańcy  internatu,  wspólnie z  wychowawcami,  nauczycielami,
Dyrekcją  Ośrodka oraz  zaproszonymi  gośćmi  zebrali  się  przy  wigilijnym  stole.
Złożyliśmy sobie świąteczne życzenia łamiąc się opłatkiem, a po wspólnej Wieczerzy przyszedł
czas  na  kolędowanie.  Przez  cały  czas  towarzyszyło  nam,  przyniesione  przez  harcerzy,
Betlejemskie Światełko Pokoju. Tak, jak w ubiegłym roku na wszystkich wychowanków czekały
pod choinką wspaniałe prezenty, ufundowane przez Lions Club Kraków-Stare Miasto. 

Zespół Teatralny Sigma

Nasz zespół teatralny pod kierunkiem pań Małgorzaty Babik. Sylwii Woty i Ewy Pilch w tym
semestrze  przygotował   spektakl  jasełkowy  pt.”Polska  stajenka”.W jasełkach  wzięło  udział
19 uczniów:  Sandra  Mieszaniec,  Jacek  Andruszko,  Dagmara  Dziubkowska,  Hubert  Marzec,
Karol Nosal, Stanisław Kmak,  Natalia Opoka, Bartosz Grzesik, Oliwia Korta, Marysia Bażela,
Borys Bruynodge, Julia Biernacka, Kamil Kucharski, Karolina Bogacz, Anstazja Sasuła, Alan
Cichoń, Mikołaj Ławrowski, Julia Szumowska. 
Jasełka zaprezentowane zostały podczas Spotkania Wigilijnego w naszej szkole. Zespół wystąpił
również na dwóch przeglądach: 11 grudnia 2018 roku na Przeglądzie Małych Form Teatralnych
„Jasełka 2018" w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana przy ul. Krupniczej w Krakowie,
oraz 10 stycznia 2019 roku na V Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych w ZSS Nr 4
przy ul. Zakątek 2. Wszystkim naszym artystom bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Drużyna harcerska Tornado

Harcerze z 22 PgDH Tornado propagują ekologiczny styl życia, dlatego zgłosiliśmy nasz udział
do Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „FLOREK”, w trakcie jej trwania wykonujemy szereg
zadań. 

We wrześniu wyruszyliśmy nad polskie morze, do Rozewia, żeby przez 9 dni razem z naszymi
koleżankami  i  kolegami  że  szkoły  propagować  i  zachęcać  do  harcerstwa.  Przez  te  dni
pokazywaliśmy innym jak aktywne i wesoło spędzać wolny czas. 

Tradycyjnie po raz kolejny braliśmy udział w rozsyłaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju - w
tym roku pod hasłem „Światło, które łączy”. 

Już po raz  kolejny w okresie zimowym harcerze  opiekują się  ptakami  -  systematycznie je
dokarmiając.

Podsumowanie  I  semestru  to  nasze  wspólne  kolędowanie z  innymi  harcerzami  z  drużyn
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„Nieprzetartego  Szlaku”  na  opłatkowym  spotkaniu   w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Na pochwałę zasługują

 

Uczniowie  klasy  Iza:  Szymon  Krupa,  Franciszek  Oramus,  Tomasz  Płachta  za  razem
spędzony czas, za wspólną naukę i zabawę oraz wszystkie pozytywne zmiany w zachowaniu
i codziennym funkcjonowaniu.

Uczniowie klasy IIIa: Zuzanna Warchał za pomoc innym i chęć do pracy. Wiktoria Pudlik za
duże  postępy  w  nauce  i  zachowaniu.  Blanka  Grudzińska-Rekuć  za  codzienny  uśmiech
i niebanalne  historie.  Aliki  Kolowos  za  samodzielność  i  udział  w  konkursach  plastycznych
i Oskar Klima za duże postępy w nauce oraz udział w konkursach plastycznych.

Uczniowie  klasy  IIIz:  Dominik  Baranik  pochwała  za  udział  w  konkursach  plastycznych,
konkursie recytatorskim „Moja biało - czerwona słowem malowana”,  wzorowe zachowanie,
życzliwość  i  pomoc  względem  kolegów. Dawid  Komorowski  oraz Andrzej  Podgórski
pochwała za bardzo dobre zachowanie,  koleżeńskość względem kolegów z klasy oraz udział
w konkursach plastycznym.

Uczniowie  klasy VIa:  Mikołaj  Ławrowski  za  wzorowe zachowanie,  wyniki  w nauce  oraz
100% frekwencję,  udział  w  konkursach  i  występach szkolnych. Oliwia  Korta  za  najlepszą
średnią ocen, udział w konkursach i występach szkolnych. Julia Biernacka, Borys Bruynodge,
Natan  Szydłowski,  Maria  Bażela za  aktywność  na  terenie  Ośrodka:  występy  w teatrzyku
„Sigma”, udział w akademiach i konkursach szkolnych. Paulina Puchacka , Oliwia Maj udział
w konkursie recytatorskim.

Uczeń klasy VIIz: Marcin Kleczyński  za uczestnictwo w konkursach plastycznych, w akcji
zbierania nakrętek w internacie, oraz za wzorowe zachowanie.

Uczniowie klasy VIIIa: Miśkiewicz Krzysztof, Miśkiewicz Michał -  za udział w konkursie
„Moja Biało - Czerwona słowem malowana”: Kiełkowicz Weronika, Kojara Mateusz, Krzek
Iwona, Miśkiewicz Krzysztof, Miśkiewicz Michał, Paczka Łukasz -  za udział w konkursie
polonistycznym „Brzechwa kontra Tuwim. Bitwa na wiersze”. Kojara Mateusz, Krzek Iwona,
Miśkiewicz Krzysztof - za udział w konkursie „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.

Uczniowie  klasy IIAP:  Aleksandra  Gałaś za  wzorowe  zachowanie,  udział  w konkursach
plastycznych,  sumienne  dyżurowanie  podczas  przerw.  Kamil  Kucharski za  wzorowe
zachowanie, wysoką frekwencję, udział w występach i konkursach szkolnych. Karolina Bogacz
za  wzorowe  zachowanie,  wysoką  frekwencję,  udział  w konkursach,  występach  szkolnych.
Michał Głowa za prace na rzecz Ośrodka i zaangażowanie w występy w Zespole „Promyk”.

Uczeń klasy IIIAP Bartłomiej  Grzesik nominowany do  Nagrody imienia  Janusza Korczaka.
Zasłużył na nią swoją postawą i zaangażowaniem będąc uczniem naszego Ośrodka przez wiele
lat.
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Uczniowie klasy IIIBP:  Anna Kuć, Natalia Opoka, Anita Lasko Michał Kawaler, Samuel
Żuchowski, Tomasz Młynarczyk uczniowie byli aktywni, angażowali się zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami  w  konkursach  plastycznych,  muzycznych,  fotograficznych,  zawodach
sportowych  zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Podziękowania

Dyrekcja i Nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom i wszystkim bliskim naszych uczniów,
za wszelką pomoc, życzliwość, otwartość, którą nam Państwo okazali w I semestrze bieżącego
roku szkolnego.
Dziękujemy  Państwu  również  za  zaangażowanie w  przygotowanie  Szkolnego  Spotkania
Opłatkowego.

Państwu  Alinie  i  Piotrowi  Oramus,  państwu  Małgorzacie  Jopowicz-Krupie i  Piotrowi
Krupie,  państwu  Agnieszce i  Dariuszowi  Płachcie za  wzorową  współpracę,  bardzo  dobry
kontakt,  zaangażowanie i  aktywny udział  w życiu klasy. Pani  Alinie Oramus za życzliwość
i pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie wycieczek.

Panu Adamowi Rekuciowi za wszelką pomoc, za zaangażowanie w sprawy klasy i szkoły. Dla
Pani Elżbiety Włodarskiej-Kliś za zaangażowanie w sprawy klasy.

Paniom:  Iwonie  Polak,   Annie  Komorowskiej,  Vicie  Oliynyk oraz  panu Leszkowi  i  pani
Lucynie  Baranik  za  współpracę  z  wychowawcą  na  rzecz  klasy  oraz  zaangażowanie
w przygotowaniach uroczystości szkolnych oraz klasowych.

Podziękowania dla wszystkich rodziców uczniów klasy VIa za zaangażowanie w życie klasy.

Pani  Katarzynie Paczce,  pani  Paulinie Suchan - wychowawczyni Mateusza, pani  Marzenie
Puchalskiej  -  Rulikowskiej -  wychowawczyni  Krzysztofa,  panu  Zbigniewowi  Filipkowi -
wychowawcy  Michała  Miśkiewicza  za  pomoc  w  realizacji  zadań  opiekuńczo  -
wychowawczych i wzorową współpracę.

Podziękowanie dla rodziców uczniów klasy IIAP za współpracę, uczestnictwo w życiu klasy.

Podziękowanie dla  rodziców uczniów klasy IIIBP za współpracę i wspieranie uczniów w ich
aktywnościach szkolnych i pozaszkolnych, uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów w I semestrze 
roku szkolnego 2018/2019

i życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku podczas  ferii zimowych.

Zespół Redakcyjny Biuletynu
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