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Kadra pedagogiczna
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1. Anna Słomińska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,
2. Bożena Błaszkiewicz,
3. Monika Borkowska,
4. Danuta Dudek,
5. Michał Gutkowski,
6. Beata Górska,
7. Beata Grąbczewska,
8. Katarzyna Jackiewicz
9. Rafał Kinczewski,
10. Mariola Klimek,
11. Małgorzata Krajewska,
12. Jolanta Król,
13. Małgorzata Krzykalska,
14. Agnieszka Mianecka,
15. Jerzy Ochlak,
16. Sylwia Ochlak,
17. Barbara Przeracka,
18. Iwona Roszak,
19. Anna Rutkowska,
20. Rafał Rychlewski,
21. Bożena Smoła,
22. Barbara Sobieszyńska,
23. Iwona Szczerkowska,
24. Jolanta Tobiasz-Grabowska,
25. Anna Wit,
26. Emilia Wojtera,
27. Małgorzata Wróblewska,
28. Iwona Zarębska,
29. Aldona Żurańska.
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Pracownicy obsługi
1. Grażyna Babska,
2. Maria Brzóskiewicz,
3. Halina Defańska,
4. Iwona Fagasińska,
5. Mirosława Jasieniecka,
6. Władysława Kasprowicz,
7. Jadwiga Kasprzycka,
8. Barbara Królikowska,
9. Sylwia Pastuszek,
10. Monika Rochewicz,
11. Leszek Słomiński.

Rada Rodziców
1. Edyta Jaworska – przewodnicząca,
2. Małgorzata Kulwicka – skarbnik,
3. Anita Piotrowicz – sekretarz.
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W skład
Zespołu Szkół Specjalnych
w Brodnicy wchodzą:
I. Szkoła Podstawowa Specjalna
1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym:
•
•
•
•

Klasa II – wychowawca Iwona Roszak,
Klasa III – wychowawca Aldona Żurańska,
Klasa IV-V – wychowawca Beata Górska,
Klasa VI – wychowawca Agnieszka Mianecka.

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym i autyzmem:
• Klasa IV-V – wychowawca Anna Rutkowska,
• Klasa V – wychowawca Jerzy Ochlak,
• Klasa VI-VII – wychowawca Danuta Dudek.
3. Klasy gimnazjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym:
• Klasa II-III – wychowawca Monika Borkowska,
• Klasa III – wychowawca Katarzyna Jackiewicz.
4. Klasa gimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i autyzmem w tym z zespołem Aspergera:
•

Klasa III – wychowawca Michał Gutkowski.
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II. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów ze sprzężeniami:
•
•

Klasa II – wychowawca Iwona Zarębska,
Klasa I-III – wychowawca Rafał Rychlewski.

III. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim:
•
•

Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w szkole,
Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w domu.
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Z życia szkoły…
1. Witaj szkoło, żegnajcie wakacje!
Skończyły się wakacje i 4 września 2017 roku wróciliśmy do szkoły. Uczniów, rodziców
i pracowników szkoły powitała na uroczystym apelu inauguracyjnym Pani Dyrektor Anna
Słomińska. Przedstawiła wszystkim zebranym przydział uczniów do klas i ich wychowawców.
Zapoznała rodziców ze zmianami spowodowanymi reformą edukacji. Po uroczystym apelu
uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.
Droga szkoło już wracamy,
bo wakacji minął czas
i nadzieję na to mamy,
że przywitasz miło nas.
Przynosimy mnóstwo wspomnień,
tylko czasu trochę daj.
My ci wszystko opowiemy
jaki piękny jest nasz kraj.
Mamy również moc pamiątek,
mamy zdjęcia naszych gór.
Jak szczytami czeszą czule
włosy w dal płynących chmur.
Długo będzie się wspominać
wakacyjny błogi czas.
Jak się słonko śmiało z nami
i jak pięknie pachniał las.
Przynosimy wiatr we włosach,
tańczył z nami pośród zbóż.
Pięknie było na wakacjach,
lecz do szkoły tęskno już.
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2. Sprzątanie Świata
Dnia 15 września 2017 roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w organizowanej corocznie akcji
,,Sprzątanie
Starostwo

świata”.
Powiatowe

Zaopatrzeni
w

zostali

rękawiczki

i

przez
worki.

Odpowiednio przygotowani do pracy sprzątali teren
wokół szkoły oraz pobliskie ulice. Dzieci zbierając
śmieci uczą się odpowiedzialności za najbliższe
środowisko.
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3. Warsztaty w Brukseli
W dniach 23-24 września 2017 roku odbyły się międzynarodowe
Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” –
Edukacja specjalna w Brukseli. W warsztatach zatytułowanych „Make
learning accessible: Special Educational Needs in my classroom” wzięło
udział 25 nauczycieli z 9 krajów europejskich, w tym z Polski.
Jednym z uczestników biorących udział w tych międzynarodowych
warsztatach była nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych – Jolanta Król.
Podczas zajęć uczestnikom zaprezentowano Future Classroom Lab, które
postrzegane jest jako miejsce wymiany dobrych praktyk między
nauczycielami

różnych

specjalności.

Uczestnicy

wymieniali

się ciekawymi pomysłami i przedstawiali projekty, które stały się bazą dobrych praktyk oraz
inspiracją do podjęcia nowych, innowacyjnych aktywności w brodnickiej szkole. Nauczyciele
pracując w grupach, z wykorzystaniem tablic multimedialnych tworzyli wizję miejsca
najbardziej praktycznego do pracy z dziećmi i z młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami.
Podczas telekonferencji z Donal O’Reilly – specjalistą i praktykiem do spraw edukacji specjalnej
w Belgii, zapoznali się ze sposobem prowadzenia zajęć w jednej z belgijskich szkół specjalnych
oraz rozmawiali na temat różnych rozwiązań i pomysłów. Nauczyciele poznali również kilka
aplikacji ułatwiających prowadzenie edukacyjnych projektów międzynarodowych eTwinning.
Spotkanie zakończyło się zaplanowaniem nowych projektów – w jednym z nich weźmie udział
Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy.
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4. Dzień Chłopca
W czwartek, 28 września 2017 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji
,,Dnia Chłopca”. W zabawie uczestniczyli wszyscy uczniowie. Na początku imprezy wystąpiła
uczennica klasy III gimnazjalnej Adriana Jaworska. Już w trakcie jej występu uczniowie
rozpoczęli zabawę. Na szkolnym holu w rytm ulubionej muzyki tańczyły dzieci razem
z opiekunami. Zabawę zorganizowała Katarzyna Jackiewicz i Jerzy Ochlak.
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5. Pokaz baniek mydlanych w Zespole Szkół Specjalnych prowadzony
przez finalistę programu ,,Mam Talent”
Naszą szkołę w dniu 4 października 2017 r. odwiedził Arkadiusz Gwizdała – laureat
nagrody publiczności IX edycji popularnego programu telewizyjnego ,,Mam Talent”.
Zaprezentował uczniom ,,Pokaz baniek mydlanych”. Występ był bardzo ciekawy, zarówno
młodsi i starsi uczniowie z ogromnym zainteresowaniem oglądali pokaz i uczestniczyli
we wspólnej zabawie. Wszystkie chętne dzieci ,,zamykane” były w ogromnych bańkach
mydlanych, co sprawiło im niewątpliwą radość. Atutem pokazu była również odpowiednio
dobrana muzyka relaksacyjna i efekty świetlne.
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6. Wizyta w schronisku „Reksio”
W dniu 10.10.2017 roku uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz
uczniowie klas gimnazjalnych: II i III byli z wizytą w Brodnickim Schronisku dla Zwierząt
„Reksio”. Uczniowie pod opieką wychowawców klas: Michała Gutkowskiego, Agnieszki
Mianeckiej, Moniki Borkowskiej oraz Katarzyny Jackiewicz
odwiedzili czworonożne pupile, przekazując im karmę.
Po krótkiej wizycie u zwierzaków pracownicy schroniska
kolejny raz ugościli nas przy ognisku. Po skosztowaniu
kiełbasek oraz słodkich wypieków powróciliśmy na zajęcia
do szkoły.
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7. Dzień Edukacji Narodowej
13.10.2017 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
której celem było kształtowanie wśród uczniów szacunku dla pracy wszystkich pracowników
szkoły. Za część artystyczną apelu odpowiedzialna była Bożena Smoła, natomiast nad oprawą
muzyczną czuwał Rafał Rychlewski. Zjawiskową dekorację oraz wystrój holu stworzył Michał
Gutkowski, natomiast laurki dla wszystkich pracowników szkoły Barbara Sobieszyńska.
W części artystycznej i recytatorskiej brała udział:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
− Karolina Cholewczyńska – klasa VI,
− Hubert Kostrzewski – klasa III,
− Sandra Sikorska – klasa III,
− Anita Świeczak – klasa VI,
− Fabian Wysocki – klasa V,
Klasy gimnazjalne:
− Mariusz Malinowski – klasa III,
− Adrian Jabłoński – klasa III,
− Paweł Kostrzewski – klasa III,
− Katarzyna Charysz – klasa III,
− Adrian Cieczko – klasa II,
− Krystian Lewandowski – klasa III,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
− Joanna Dombrowska z klasy II.
Recytacje wierszy przeplatane były śpiewem piosenek w wykonaniu zespołu
muzycznego pod kierunkiem Rafała Rychlewskiego. Niespodzianką dla całej kadry szkolnej był
skecz pt. „Duża przerwa”. Ogromne wrażenia zrobiła prezentacja multimedialna –
podziękowania i życzenia dla nauczycieli. Po obejrzeniu prezentacji i wysłuchaniu życzeń
uczniowie podziękowali za trudną pracę wszystkim pracownikom wiązanką kwiatów złożoną
na ręce Pani Dyrektor.
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8. Wycieczka do Płowęża
20 października uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz uczniowie II i III
klas gimnazjalnych byli na wycieczce w Płowężu w ramach programu: „Rozwijanie
zainteresowań

uczniów

z

niepełnosprawnością

intelektualną”.

Uczniowie wraz

z

wychowawcami: Agnieszką Mianecką, Moniką Borkowską i Katarzyną Jackiewicz mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Pana Jakuba Matejkowskiego –
artystę plastyka.
W trakcie warsztatów dzieci tworzyły własne zwierzątka z wosku. Na początku zajęć
wszyscy uczestnicy mieli czas na wymyślenie zwierzątka, następnie wyobrażenia te były
przenoszone na papier za pomocą ołówka, by w efekcie własnymi palcami wymodelować
przyjaciela z wosku. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jak powstają statuetki i rzeźby
z brązu.
Pobyt w Płowężu zakończył się spacerem wiejską drogą w kierunku jeziora, która wiła się wśród
kolorowych drzew. Wyjazd, zorganizowała Bożena Błaszkiewicz.
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9. Spotkanie z policjantem
25 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z dzielnicowymi: Pawłem
Barczewskim oraz Danielem Krzyżanowskim. Policjanci przeprowadzili dyskusję na temat
bezpieczeństwa na drodze. Przypomnieli podstawowe znaki drogowe, przepisy ruchu pieszych
i zasady poruszania się rowerem. Szczególną
uwagę zwrócili na używanie przez pieszych
odblasków.

Uświadamiali

uczniów,

iż konsekwencje udziału w wypadku drogowym
są bardzo poważne. Należy zawsze ostrożnie
poruszać się po chodnikach, poboczach drogi
i przejściach

przez

zainteresowaniem

pasy. Dzieci
słuchały

z

dużym

policjantów.

Na koniec spotkania zadawały szereg pytań
dotyczących bezpieczeństwa.
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10. Pamiętamy o zmarłych
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych uczniowie II i III klas
gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
wraz z wychowawcami: Moniką Borkowską oraz Katarzyną Jackiewicz odwiedzili groby
na cmentarzu miejskim w Brodnicy. Przed pójściem na miejsce spoczynku bliskich zmarłych,
uczniowie ćwiczyli umiejętności zakupu oraz posługiwania się pieniędzmi. Po krótkiej lekcji
matematyki zapalili znicze na rodzinnych grobach. Zapoznali się również z historią poległych na
cmentarzu oraz uczcili ich pamięć, zapalając symboliczne światełko do nieba.
Po chwili zadumy uczestnicy rozpoczęli spacer szlakiem wybranych zabytków miasta
Brodnicy. Uczniowie zwiedzili: Wieżę Krzyżacką, Duży Rynek oraz muzeum. Podczas spaceru
przypomnieli sobie historię wybranych zabytków, uczyli się odczytywać istotne informacje oraz
ćwiczyli orientację w terenie. Na koniec wszyscy odwiedzili pobliski supermarket, dokonując
zakupu pysznych drożdżówek. Autobusem komunikacji podmiejskiej z głową pełną wrażeń
uczniowie oraz nauczyciele wrócili na dalsze zajęcia.
Również

tego

dnia

klasa

VI

Szkoły

Podstawowej

Specjalnej dla

uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i III klasa
gimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem pod
opieką Agnieszki Mianeckiej i Michała Gutkowskiego odwiedziła cmentarz. Uczniowie zapalili
znicz pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Czerwonej. Udali się też pod Pomnik Wdzięczności,
by oddać hołd wszystkim, którzy polegli w walce o niepodległość.

30

31

32

33

34

11. „Przechwałki plastyczne”
Dnia

6

listopada

2017

roku

uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
w Brodnicy wzięli udział w VII edycji
turnieju rysunkowego „Przechwałki
plastyczne”. Organizatorem turnieju
w Szkole Podstawowej nr 19 Toruniu
była Pani Alicja Binnebesel. Impreza
miała na celu zachęcenie dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych oraz ich nauczycieli do rozwijania swoich zdolności plastycznych i do
promowania własnej twórczości. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki
Mianeckiej, Katarzyny Jackiewicz oraz Michała Gutkowskiego przedstawiali przy pomocy
różnorodnych narzędzi i środków wyrazu plastycznego martwą naturę. W trakcie przerwy
organizatorzy poczęstowali zaproszonych gości ciepłą herbatą oraz drożdżówkami.
Po zakończeniu zadania uczestnicy turnieju pochwalili się na forum swoimi zdolnościami.
Pani Dyrektor Alicja Golon wręczyła wszystkim uczniom pamiątkowe dyplomy oraz medale.
W „Przechwałkach plastycznych” brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej:
Anita Świeczak, Marceli Kulwicki, Fabian Wysocki; uczniowie klas gimnazjalnych: Adriana
Jaworska, Mariusz Malinowski, Adrian Cieczko, Adrian Jabłoński, Paweł Kostrzewski, Krystian
Lewandowski, Łukasz Muszyński oraz uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
Joanna Dombrowska, Anna Grąska oraz Angelika Warlikowska.
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12. V Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej
W dniu 7.11.2017 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się IV Powiatowy Festiwal
Pieśni Patriotycznej. W konkursie brało udział kilkunastu wykonawców z całego powiatu.
Naszą szkołę reprezentował zespół ,,Play” w składzie:
− Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,
− Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,
− Adriana Jaworska – klasa III gimnazjalna,
− Mariusz Malinowski – klasa III gimnazjalna.
Zespół „Play” wykonał znaną pieśń patriotyczną ,,Wojenko, wojenko”. Decyzją jury zespół
został wyłoniony i nagrodzony wyróżnieniem.
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13. Konkurs plastyczno-techniczny „Różaniec”
09.11.2017 roku został rozstrzygnięty październikowy konkurs plastyczno-techniczny
„Różaniec”, który przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.
Organizatorami konkursu były: Barbara Przeracka oraz Barbara Sobieszyńska.
Celem
aktywności

konkursu
twórczej

było

uczniów,

pobudzenie
a także

ich

wyobraźni i pomysłowości. Miał on również
zachęcić wszystkie dzieci do odmawiania modlitwy
różańcowej w czasie peregrynacji figury Matki
Bożej

Fatimskiej

po

dekanatach

Diecezji

Toruńskiej.
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i napłynęło wiele prac:
- Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy I-III) – 4 prace,
- Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy IV-VII) – 16 prac,
- Klasy gimnazjalne – 10 prac,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 10 prac.
Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali dyplomy.
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14. Święto Niepodległości
11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Jest to symboliczna data odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Od tych
pamiętnych wydarzeń minęło już 99 lat. W Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się
uroczysty apel, którego celem było kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju,
symboli narodowych i właściwego zachowania podczas uroczystości. Wszyscy uczestnicy mieli
możliwość bliższego poznania sylwetki Józefa Piłsudskiego. Uczniowie pod kierunkiem:
Agnieszki Mianeckiej i Bożeny Smoła recytowali poezję patriotyczną, obrazującą ten ważny dla
Polaków czas i śpiewali okolicznościowe
pieśni.

Oprawę

muzyczną

do

apelu

przygotował Rafał Rychlewski, natomiast
dekorację – Michał Gutkowski.
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15. Integracyjny Turniej Kręglarski
17.11.2017 roku odbył się na terenie Kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
Integracyjny Turniej Kręglarski. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy.
Celem imprezy była popularyzacja i rozwój kręglarstwa jako sportu dla każdego, a także
propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna
uczestników zadania.
Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali:
- Mariusz Malinowski – klasa III gimnazjalna,
- Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,
- Adrian Jabłoński – klasa III gimnazjalna,
- Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli 4 miejsce w turnieju. Opiekę na zawodach
sprawowała: Mariola Klimek.

43

16. I Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych
20 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy w związku z obchodami
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się I Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół
Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Celem imprezy było
przybliżenie uczniom praw dziecka oraz integracja różnych środowisk szkolnych.
Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: „Mam prawo do wychowania w rodzinie”.
Swoją obecnością zaszczycił nas Wicestarosta Brodnicki Pan Mariusz Klonowski oraz Naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Stanisław Czajkowski. Nad prawidłowym przebiegiem
imprezy, którą prowadzili pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz oraz Rzecznik Praw Ucznia
– Jerzy Ochlak czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska.
W imprezie wzięło udział 7 szkół specjalnych: Zespół Szkół Nr 26 z Torunia, Zespół
Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych z Grudziądza,
Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Zespół Szkół Nr 5 z Rypina, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Wielgiem, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
z Torunia oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy. Naszą szkołę
reprezentowały:
- Karolina Cholewczyńska, Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Katarzyna Charysz i Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wicestarosta Brodnicki – Pan Mariusz Klonowski.
Na wstępie imprezy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu
Jana Brzechwy pt. „Rzepka”, które znakomicie ukazywało relacje rodziny. Następnie zgodnie
z harmonogramem spotkania każda szkoła miała okazję do zaprezentowania się poprzez krótki
występ muzyczny. Uczniowie pod opieką nauczycieli zaśpiewali piosenki związane z tematem
rodziny. Kolejnym punktem programu było wykonanie w czteroosobowej grupie plakatu
związanego z tegorocznym hasłem imprezy.
Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pana Wicestarosty oraz Pani Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali wspaniałe nagrody oraz medale wykonane przez
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy. Na wszystkich uczestników czekał
słodki poczęstunek oraz obiad.
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Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, firmom: „Gotec”, Centrum Handlowemu
„ROBI”, „Stolkar”, „Sits”, Gospodarstwu Rolnemu z Komorowa, firmie „AUTO CREW”,
Posłom na Sejm RP: Panu Zbigniewowi Sosnowskiemu oraz Panu Pawłowi Szramka, Hurtowni
elektrotechnicznej „DOKO”, Zakładowi Produkcji Cukierniczej „Vobro” oraz Bankowi
Spółdzielczemu z Brodnicy. Za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów wyrażamy wdzięczność –
Pani

Małgorzacie

Kulwickiej.

Dziękujemy również

wolontariuszkom

z

I Liceum

Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za opiekę nad
wszystkimi uczestnikami imprezy.
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17. Spotkanie

z

uczestnikami

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

w Brodnickim Domu Kultury
W dniu 21 listopada 2017 roku uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej, klasy
gimnazjalne oraz klasa II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy spotkali się
z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnickim Domu Kultury. Zostali zaproszeni
do zapoznania się z twórczością poszczególnych pracowni warsztatów. Prezentacja prac
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej odbyła się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali informacji na temat przebiegu pracy
w poszczególnych pracowniach. Cieszyli się również ze spotkania z koleżankami i kolegami –
absolwentami naszej szkoły. W czasie wyjścia uczniami opiekowali się: Małgorzata Krajewska,
Katarzyna Jackiewicz, Monika Borkowska i Michał Gutkowski.
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18. Turniej Badmintona
29 listopada 2017 roku odbyły się zawody szkolne w badmintonie, dla uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych w Brodnicy. Zostały one zorganizowane przez Mariolę Klimek.
W turnieju wzięło udział 30 zawodników, których podzielono na 3 grupy sprawnościowe.
Zawody odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej i zostały rozegrane tzw. „systemem
rosyjskim” – do dwóch przegranych.
Wyniki zawodów:
Grupa I:
I miejsce Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,
II miejsce Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
III miejsce Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,
Grupa II:
I miejsce Jakub Malinowski – klasa II gimnazjalna,
II miejsce Łukasz Petla– klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
III miejsce Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,
Grupa III:
I miejsce Adrian Jabłoński – klasa III gimnazjalna,
II miejsce Fabian Wysocki – klasa V Szkoła Podstawowa Specjalna,
III miejsce Marceli Kulwicki – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.
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19. Andrzejki
30 listopada 2017 roku zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyła się zabawa Andrzejkowa,
w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęła Iwona Zarębska
od przypomnienia tradycji i zwyczajów związanych
z Andrzejkami. Następnie Mariusz Malinowski,
uczeń klasy III gimnazjalnej, przeczytał wiersz
o zwyczajach andrzejkowych, a Adriana Jaworska,
również

uczennica

klasy

III

gimnazjalnej,

zaśpiewała piosenkę „Czarny Alibaba”. Po krótkiej
części artystycznej wszyscy uczestnicy zabawy
zostali zaproszeni do wróżenia przy stolikach.
Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci
i nauczycieli.

Następnie

uczniowie

wraz

z opiekunami tańczyli w rytm
ulubionej muzyki na szkolnym
holu. Zabawę zorganizowały: Katarzyna Jackiewicz i Iwona Zarębska.
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20. Mikołajki
Jak co roku 6 grudnia, odbyło się długo wyczekiwane,
zarówno przez dzieci jak i nauczycieli, spotkanie mikołajkowe.
Już od samego rana, w klasach panowała świąteczna atmosfera
przepełniona radosnym oczekiwaniem. Do naszej szkoły zawitał
wyjątkowy gość – pomocnik Świętego Mikołaja – Elfik, który
przeprowadził test wiedzy o Mikołaju. Następnie, wszyscy
obejrzeli film, na którym Święty Mikołaj przesyła pozdrowienia i przegląda zdjęcia
przedstawiające dzieci z naszej szkoły.
Po krótkim programie muzyczno-recytatorskim, do grona
bawiących się uczestników, dołączył Święty Mikołaj. Serdecznie
powitali go zaskoczeni młodsi i starsi uczniowie. Dzieci otrzymały
wspaniałe prezenty składające się z dyplomów i słodyczy. Niestety
wszystko, co dobre szybko się kończy. Mikołaj bardzo się śpieszył,
jednak obiecał, że powróci za rok.
Organizatorem imprezy był Jerzy Ochlak.
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21. Teatr „Magik” z Białegostoku
11.12.2017 roku w naszej szkole gościł teatr ,,Magik” z Białegostoku. Uczniowie obejrzeli
przedstawienie pt. „Pierwsza zima bałwanka Stefanka”. Tematyka spektaklu była bardzo
szeroka. W ciekawy i zabawny sposób aktorzy mówili o przyjaźni, pomaganiu słabszym
i dokarmianiu zwierząt w czasie zimy. Zwrócili uwagę na odpowiedni strój do warunków
pogodowych, dbanie o środowisko i segregacje śmieci. Przypomnieli również dzieciom telefony
alarmowe.
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22. Jasełka na scenie Brodnickiego Domu Kultury
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 12 grudnia 2017
roku zostali zaproszeni na „Jasełka” przygotowane przez uczestników
Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w

Brodnicy.

Opowieść

o narodzeniu Jezusa przedstawiona została na scenie Brodnickiego Domu
Kultury. Po występie na widzów czekał słodki poczęstunek i wystawa prac
Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczniowie naszej szkoły spotkali
się również z dawnymi koleżankami i kolegami – absolwentami Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy.
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23. Koncert muzyczny
14 grudnia 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych mieli okazje uczestniczyć
w koncercie muzycznym, który został przygotowany przez uczniów i nauczycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Brodnicy. Uczniowie poznali
wygląd i brzmienie: wiolonczeli, skrzypiec, saksofonu, fletu poprzecznego, fletu piccolo,
fortepianu i gitary. W czasie koncertu zaprezentowano: „Preludium z Suity” – Jana
Sebastiana Bacha na wiolonczeli.
Utwór pt. „Taniec Żyrafy” został zaprezentowany przy trio – skrzypce i dwie gitary.
W dalszej części dominowały kolędy wykonywane przez: duet fortepianowy i zespół
fletowy. Koncert został poprowadzony przez Panią Ilonę Jakubowską, która opowiadała
o instrumentach oraz zapowiadała kolejne części programu. Na koniec Pani Ilona zaprosiła
wszystkich do wspólnego kolędowania. Swoje wokalne umiejętności miała okazję
zaprezentować na scenie nasza uczennica klasy III gimnazjalnej – Adriana Jaworska.
Wizytę w Szkole Muzycznej zorganizowała Bożena Błaszkiewicz w ramach „Programu
rozwijania zainteresowań i poznawania form spędzania czasu wolnego”.
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24. Konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę Bożonarodzeniową”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Specjalnych
w Brodnicy odbył się konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę Bożonarodzeniową”. Celem konkursu
było kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz zachęcanie uczniów
do rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej. Konkurs trwał od 01.12-14.12.2017 roku i był
przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły. Do organizatorów wpłynęło 36 prac z 10 klas.
Biorąc pod uwagę samodzielność, pomysłowość oraz estetykę pracy jury wybrało następujące
ozdoby:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
I miejsce – Kacper Gregrowski klasa VI,
II miejsce – Marcin Malinowski klasa VI,
III miejsce – Anita Świeczak klasa VI,
Klasy gimnazjalne:
I miejsce – Jakub Malinowski klasa II,
II miejsce – Natalia Malinowska klasa III,
III miejsce – Katarzyna Charysz klasa III,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
I miejsce – Anna Grąska klasa II,
II miejsce – Angelika Warlikowska klasa II,
III miejsce – Mateusz Rutkowski klasa II i Wojciech Kamiński klasa II.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 19.12.2017 roku, a wystawę z pracami uczniów
można było podziwiać podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorami
konkursu były: Monika Borkowska i Barbara Sobieszyńska.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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25. „Olimpiady Specjalne Polska” – obóz sportowy zimowy
W dniach 01.12.2017-14.12.2017 roku uczniowie ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy: Dorota Reszka, Łukasz Petla, Igor Zieliński wraz z nauczycielem Rafałem
Kinczewskim uczestniczyli w zimowym obozie sportowym w Zakopanem. Organizatorem
obozu był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie.
Uczniowie w czasie obozu uczyli się jazdy na nartach zjazdowych i biegu na rakietach
śnieżnych. W trakcie obozu, po stałych zajęciach na stoku, odpoczywaliśmy w termach
i doskonaliliśmy grę w kręgle. Uczestnicy odbywali także częste piesze wycieczki w niskie partie
górskie i do Zakopanego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wyjazdy do stacji
narciarskiej „Białka Tatrzańska” oraz na stok pod „Wielką Krokwią”, gdzie doskonalili naukę
jazdy na nartach. Co więcej, uczniowie bardzo chętnie wybierali się do Aquaparku
w Zakopanem.
Na koniec obozu rozegrano zawody sportowe w narciarstwie zjazdowym i biegu na rakietach.
W kategorii kobiet w biegu na rakietach wygrała Dorota Reszka – uczennica klasy III. Natomiast
w kategorii męskiej sukces w slalomie osiągnęli: Łukasz Petla (klasa II) zdobywając czwarte
miejsce oraz Igor Zieliński (klasa III) zajmując piąte miejsce.
Obóz był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dużym wsparciem podczas
organizacji obozu zimowego służyła Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych: Pani Anna
Słomińska.
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26. Jasełka Bożonarodzeniowe: „A nadzieja znów wstąpi w nas” w Zespole
Szkół Specjalnych
20 grudnia 2017 roku, zgodnie z wieloletnią tradycją w naszej szkole odbył się uroczysty
apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pod hasłem „A nadzieja znów wstąpi
w nas”. Celem apelu było przybliżenie tradycji świątecznych, wzbudzenie szacunku do wiary
oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.
W apelu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Podczas inscenizacji Jasełek,
śpiewania kolęd i pastorałek uczniowie mogli zaprezentować swój talent aktorski. Oprawę
muzyczną wzbogacił szkolny chór nauczycieli i dwóch uczennic. Swój debiut na scenie mieli
również rodzice naszych uczniów, którzy zaprezentowali się podczas wykonania kolędy
„Mędrcy świata”. W tym wielkim dniu nie zabrakło w szkole honorowych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas: Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński, Dyrektor Powiatowego
Centrum Obsługi w Brodnicy Pan Paweł Kubicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Pani Izabella Lewandowska oraz rodzice naszych uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Brodnicy Pani Anna Słomińska wraz z zaproszonymi gośćmi złożyła wszystkim
zebranym świąteczne życzenia. Na pamiątkę spotkania honorowi goście otrzymali ręcznie
wykonane bombki i choinki. Na zakończenie wszyscy zasiedli do szkolnego wigilijnego stołu,
by wspólnie kolędować. Organizatorami apelu były: Monika Borkowska i Barbara Sobieszyńska.
Piękny wystrój sali przygotował Michał Gutkowski, a nad oprawą muzyczną czuwał Rafał
Rychlewski.

70

71

72

73

74

27. Zabawa Karnawałowa
18

stycznia

2018

roku

uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w Zabawie Karnawałowej. Dzieci
powitała Iwona Zarębska, natomiast
pierwszą

piosenkę

zaśpiewała

uczennica klasy III gimnazjalnej Adriana Jaworska. Uczniowie zgodnie z karnawałową tradycją
przebrali się w ciekawe i kolorowe stroje. Większość uczniów założyła również maski. W czasie
zabawy zorganizowano konkursy sprawnościowe dla młodszych i starszych dzieci.
Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych w ,,Konkursie z krzesłami” zostali:
− Adrian Jabłoński – uczeń klasy III gimnazjalnej,
− Grzegorz Lewandowski – uczeń klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
W ,,Konkursie z piłką” zwyciężyła uczennica klasy II Szkoły Podstawowej Specjalnej –
Sandra Sikorska. Z kolei w konkursie z wiedzy ogólnej najlepsza okazała się uczennica
klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – Joanna Dombrowska. Zabawę
zorganizowali: Iwona Zarębska, Katarzyna Jackiewicz i Michał Gutkowski. Utwory taneczne
do wspaniałej zabawy przygotowali uczniowie klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy Karol Górski i Łukasz Petla.
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28. XX Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
W dniu 19.01.2018 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XX
Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, w których brało udział kilkudziesięciu wykonawców
z terenu powiatu.
Zespół Szkół Specjalnych reprezentował zespół ,,Siewcy”, który wystąpił w następującym
składzie:
•

Adriana Jaworska – klasa III gimnazjalna,

•

Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,

•

Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

•

Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół wykonał tradycyjną polską kolędę ,,Lulajże Jezuniu” z podkładem instrumentalnym
oraz z towarzyszeniem fletu prostego. Decyzją jury festiwalu, zespół zakwalifikował się
do finału powiatowego.
W dniu 25.01.2018 roku na scenie Brodnickiego Domu Kultury odbył się finał XX
Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, w którym brali udział zwycięzcy wyłonieni w czasie
wcześniejszych eliminacji.
W gronie wykonawców z całego powiatu brodnickiego, zespół ,,Siewcy” decyzją jury
festiwalu, zdobył III miejsce i otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo
Powiatowe w Brodnicy oraz dyplom. Uczniów naszej szkoły przygotowali nauczyciele – Rafał
Rychlewski, Agata Witkowska-Zadylak i Monika Borkowska.
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29. XIV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
w Grudziądzu
27.01.2018 roku uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych z Brodnicy wzięli udział
w

XIV

Kujawsko-Pomorskim

Badmintona

Olimpiad

Turnieju

Specjalnych

w Grudziądzu. Organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych „Trzynastka”, natomiast
współorganizatorem: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Kujawsko-Pomorskie.
W turnieju uczestniczyło 60 zawodników z 5 klubów województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem organizacyjnym imprezy było:
1. Podsumowanie efektów szkoleniowych osiągniętych podczas zajęć i treningów dla
zawodników z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Popularyzowanie badmintona jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
3. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
4. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.
Zawody były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
Badmintona z następującymi modyfikacjami:
- gry pojedyncze były prowadzone do 11 punktów,
- grę prowadzono do dwóch wygranych setów (2:0 lub 2:1),
- zawodnicy musieli posiadać strój sportowy, sprzęt do gry i odpowiednie obuwie do gry na hali.
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Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w Turnieju wręczone zostały
medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych
zdobyli następujące miejsca:
I miejsce:
•

Jakub Malinowski – klasa II gimnazjalna,

•

Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,

II miejsce:
•

Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,

•

Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Miłosz Meler – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

III miejsce:
•

Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Opiekę nad uczniami na turnieju sprawowali: Rafał Kinczewski, Michał Gutkowski, Mariola
Klimek.
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30. VII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych
31 stycznia 2018 roku Klub Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” działający przy Zespole
Szkół Specjalnych przeprowadził VII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych.
Organizatorami imprezy byli: Mariola Klimek, Rafał Kinczewski oraz Małgorzata Wróblewska.
Natomiast

współorganizatorami

byli:

Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński oraz
Burmistrz Miasta Brodnicy Pan Jarosław
Radacz.
W turnieju wzięło udział 65 zawodników z następujących 11 Klubów Olimpiad Specjalnych
województwa kujawsko-pomorskiego:
•

Klub „Sokoliki” z Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy,

•

Klub „Pod Jesionem” z Bydgoszczy,

•

Klub „Rodzina” z Bydgoszczy,

•

Klub „Naprzód” z Bydgoszczy,

•

Klub „Tacy Sami” z Bydgoszczy,

•

Klub „Tygryski” z Bydgoszczy,

•

Klub „Olimpijczyk” z Chełmna,

•

Klub „Grud” z Grudziądza,

•

Klub „Trzynastka” z Grudziądza,

•

Klub „Junior” z Inowrocławia,

•

Klub „Dwójka” z Radziejowa.

Celem imprezy była popularyzacja bocce, jako dyscypliny sportowej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Ważnym
aspektem było również rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawskopomorskim. Podsumowano także efekty szkoleniowe osiągnięte podczas zajęć i treningów
84

dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz zorganizowano kwalifikacje
zawodników na zawody ogólnopolskie.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wicestarosta Brodnicki – Pan Mariusz
Klonowski. Podczas zawodów, zawodnicy zostali podzieleni na grupy sprawnościowe.
Każdy zawodnik wykonał jedną kolejkę rzutów 8 kulami. Gry były prowadzone według
Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics. Podczas spotkania, na każdego uczestnika
czekał słodki poczęstunek oraz obiad.
Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w turnieju wręczono medale
za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.
Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:
I miejsce:
•

Kacper Gregrowski – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Kamil Jankowski – klasa III gimnazjalna,

•

Adrian Jabłoński – klasa III gimnazjalna,

•

Joanna Dombrowska – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Karol Górski – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Łukasz Petla – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

II miejsce:
•

Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,

•

Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

IV miejsce:
•

Piotr Szulc – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Swoją obecnością na olimpiadzie zaszczycili następujący goście: Wicestarosta Brodnicki Pan
Mariusz Klonowski, przedstawiciel Urzędu Miasta Brodnicy – Kierownik Wydziału Sportu Pan
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Maciej Rżeński, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan
Stanisław Czajkowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Hanna
Królikowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Pan Paweł Kubicz, Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Izabella Lewandowska oraz Wiceprezes do spraw
sportu Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie Pan Marcin Petr.
Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Urzędowi Miejskiemu w Brodnicy,
Zarządowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, firmom: Centrum Handlowemu „ROBI”,
„Hildebrandt”, „Henri Lloyd”, „Masarni Karbowo Waldemar Pesta”, „Bromilk”, „Westerbud”,
„Seni”, Aptece „Avena” oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Dziękujemy również
wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej
w Brodnicy za sędziowanie rozgrywek i opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.
Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady, czuwali nauczyciele Zespołu Szkół
Specjalnych: Mariola Klimek, Michał Gutkowski, Rafał Kinczewski oraz Jolanta Król.
Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju dziękujemy: Monice Borkowskiej,
Edycie Jaworskiej oraz Barbarze Królikowskiej.
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31. Konkurs gra w „Chińczyka”
W Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się konkurs gry w „Chińczyka”. Plansza do
Chińczyka była wielkogabarytowa, a role pionków pełnili uczniowie w kolorowych
czapeczkach. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i form spędzania czasu wolnego
przez uczniów, a także uczenie się zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z emocjami.
Organizatorami konkursu były: Barbara Sobieszyńska oraz Bożena Błaszkiewicz.
Konkurs rozgrywany był w ciągu dwóch dni: od 07.02.2018-08.02.2018 roku. Był on
podzielony na dwa etapy:
•

pierwszy -przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej,

•

drugi - przeznaczony dla klas gimnazjalnych oraz Szkoły Specjalnej
Przyspasabiającej do Pracy.
Konkurs zakończony został finałem, w którym brał udział zwycięzca ze Szkoły

Podstawowej Specjalnej, przeciwko wygranemu ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy.
Udział w konkursie wzięli:
Szkoła Podstawowa Specjalna:

I.
•

Wiktoria Pawińska – klasa III,

•

Zuzanna Kłosowska – klasa II,

•

Marceli Kulwicki – klasa V,

•

Anita Świeczak – klasa VI,

II.

Klasy gimnazjalne:

•

Krystian Lewandowski – klasa III,

•

Adrian Jabłoński – klasa III,

•

Paweł Kostrzewski – klasa III,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

III.
•

Arkadiusz Aranowski – klasa I,
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Do finału weszli:
•

Wiktoria Pawińska – klasa III Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Arkadiusz Aranowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulowano i nagrodzono oklaskami.

91

92

93

94

32. Wizyta w „Studio Urody”
8 marca 2018 roku z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet, uczniowie klasy II i III
gimnazjalnej wraz z wychowawcami: Moniką Borkowską oraz Katarzyną Jackiewicz odwiedzili
„Studio Urody” Pani Mariki Świtalskiej. Była to szczególna wizyta dla dziewczyn, które miały
okazję przyjrzeć się z bliska pracy pani kosmetolog. Podczas wizyty w studio uczniowie mieli
okazję poznać nie tylko narzędzia, ale także urządzenia wykorzystywane w codziennej pracy
Pani Mariki. Najciekawszym wydarzeniem okazała się możliwość skorzystania z usług studia.
Pani kosmetolog wykonała jednej z uczennic profesjonalny makijaż dzienny. Przekazała również
ciekawe porady dotyczące właściwie wykonanego makijażu twarzy. Ponadto uczniowie
dowiedzieli się jak wykonać profesjonalny hybrydowy manicure oraz na czym polega pedicure
i makijaż permanentny.
Składamy serdecznie podziękowania Studiu Urody Pani Marice za ciepłe oraz życzliwe
przyjęcie i profesjonalne porady.
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33. Witaj wiosno
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny
i wyczekiwany przez wszystkie dzieci, również i w naszej szkole.
21 marca 2018 roku uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się na pierwszy wiosenny
spacer. Wszystkie dzieci z kolorowymi balonami w dłoniach wyruszyli szukać wiosny. Podczas
spaceru świeciło słońce, a na drzewach radośnie śpiewały ptaki. Wracając do szkoły wszyscy
zaśpiewali piosenkę „Witaj wiosno”. Organizatorem wyjścia była Bożena Błaszkiewicz.
„Czym powitać cię Wiosenko,
gdy zielona wracasz znów.
Chyba tańcem i piosenką,
bo to milsze jest od słów.”
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34. XVIII Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych
23 marca 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych, który odbył się
w

Bobrowie.

wykonywania

Jego
palm

celem

było

kultywowanie

wielkanocnych

oraz

tradycji

rozwijanie

pomysłowości i kreatywności w ramach ozdabiania palm. Szkołę
reprezentowali uczniowie klas gimnazjalnych, którzy w swojej
kategorii otrzymali wyróżnienie.
Uczniów do konkursu przygotowały: Emilia Wojtera i Monika
Borkowska.
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35. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pisanka”
W dniach od 12.03.2018 do 23.03.2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs
„Najpiękniejsza pisanka”, który przeznaczony był dla wszystkich uczniów. Dzieci
wykonywały prace według własnego pomysłu pod okiem nauczycieli. Organizatorem
konkursu była Emilia Wojtera.
Konkurs miał na celu nie tylko zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami wielkanocnymi,
ale także pobudzenie kreatywności uczniów, którzy mieli okazje zaprezentować poznane
techniki plastyczne oraz własne umiejętności.
Do konkursu zgłoszono 27 prac. Najwięcej, bo aż 14 prac, zostało przedstawionych przez
uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, 12 prac zostało stworzonych przez uczniów klas
gimnazjalnych, natomiast tylko 1 praca została dostarczona przez ucznia ze Szkoły
Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy.
Najpiękniejsze prace wybierało jury w składzie: Bożena Błaszkiewicz, Michał
Gutkowski oraz Emilia Wojtera.
Nagrodzono następujące prace:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

I miejsce – Aleksandra Sumińska – klasa V,

•

II miejsce – Sandra Sikorska – klasa II,

•

III miejsce – Anita Świeczak – klasa VI,
Wyróżnienie:

•

Paweł Banaszewski, Sebastian Neuman i Michał Kozicki (praca zbiorowa) – klasa IV,
Klasy gimnazjalne:

•

I miejsce – Natalia Malinowska – klasa III,

•

II miejsce – Krystian Lewandowski – klasa III,
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•

III miejsce – Katarzyna Charysz – klasa III,
Wyróżnienie:
•

Paweł Kostrzewski – klasa III,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

•

I miejsce – Łukasz Ulanowski – klasa III.
Najpiękniejsze prace były prezentowane podczas III Powiatowego Kiermaszu

Wielkanocnego. Wszystkie prace można było podziwiać na holu szkoły.
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36.Teatr „Magik” z Białegostoku
23 marca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych gościł Teatr Profilaktyczny Edukacja
i Animacja ,,Magik” z Białegostoku. Uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Wielkanocne
przygody Zajączka Sałatki”. Tematyka spektaklu była bardzo ciekawa. Aktorzy w zabawny
sposób opowiadali o wielkanocnych tradycjach. Ponadto przypomnieli uczniom jak bardzo
ważna jest rodzina, przyjaciele oraz wspólne spędzanie wolnego czasu.
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37. Teatr „Magik”
16 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych ponownie gościł Teatr
Profilaktyczny Edukacja i Animacja ,,Magik” z Białegostoku. Tym razem uczniowie obejrzeli
przedstawienie pt. „Tomcio Łakomczuszek w Krainie Czekoladowych Serduszek”. Tematyka
spektaklu dotyczyła zdrowego odżywiania. Aktorzy mówili o piramidzie zdrowego odżywiania.
Wyjaśnili wszystkim, że nie należy objadać się słodyczami, chipsami i jedzeniem typu fast food.
Przypomnieli uczniom jak bardzo ważne jest jedzenie warzyw, owoców oraz dbanie o własne
zdrowie. Podkreślali ogromną rolę jaką pełni ruch na świeżym powietrzu.
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38. X Brodnicki Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
17 kwietnia 2018 roku w Brodnickim Domu Kultury odbył się X Brodnicki Przegląd Pieśni
i Piosenki Patriotycznej, w którym uczestniczyli wykonawcy z całego powiatu. Naszą szkołę
reprezentował zespół ,,Play” w składzie:
•

Katarzyna Charysz – klasa III gimnazjalna,

•

Natalia Malinowska – klasa III gimnazjalna,

•

Adriana Jaworska – klasa III gimnazjalna,

•

Aleksandra Sumińska– klasa V Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół „Play” wykonał popularną wojskową piosenkę ,,Wojenko, wojenko” z podkładem
instrumentalnym.

Do uczestnictwa w konkursie, uczniów przygotowali nauczyciele:

Rafał Rychlewski i Agata Witkowska-Zadylak.
W gronie kilkudziesięciu wykonawców z całego powiatu decyzją jury zespół ,,Play”
otrzymał wyróżnienie. W czasie koncertu finałowego, który odbył się w dniu 03.05.2018 roku,
zespół otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową z rąk Burmistrza Brodnicy.
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39. Konkurs logopedyczny „Rusz Głową”
19 kwietnia 2018 roku odbył się szkolny konkurs logopedyczny „Rusz głową”. W konkursie
łącznie brało udział 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, klas gimnazjalnych i Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie mieli do wykonania osiem zadań
obrazkowych i obrazkowo-wyrazowych. Zadania polegały między innymi na: różnicowaniu
głosek, spostrzeganiu i nazywaniu przedmiotów na obrazkach, układaniu historyjki obrazkowej,
dobieraniu w pary rymujących się obrazków, czytaniu ze zrozumieniem prostych zdań,
umiejętności logicznego myślenia, grupowaniu obrazków według kategorii, dobieraniu
podpisów do obrazków, określaniu ilości sylab w wyrazach.
27 kwietnia 2018 roku na apelu szkolnym rozdano dyplomy zwycięzcom. Organizatorkami
konkursu były: Małgorzata Krajewska i Beata Górska.
Uczestnicy konkursu:
Szkoła Podstawowa Specjalna:

I.
•

Sandra Sikorska, Oliwia Zabłocka– klasa II,

•

Ewa Frągnowska– klasa IV,

•

Maciej Wiśniewski– klasa V,

•

Fabian Wysocki– klasa V,

•

Karolina Cholewczyńska, Kacper Gregrowski, Anita Świeczak– klasa VI,

II.

Klasy gimnazjalne:
•

Krystian Lewandowski, Paweł Kostrzewski, Adrian Jabłoński– klasa III,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

III.
•

Joanna Dombrowska, Mateusz Rutkowski– klasa II,

•

Igor Zieliński– klasa III,
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Zwycięzcy konkursu:
•

I miejsce – Adrian Jabłoński,

•

II miejsce – Anita Świeczak,

•

III miejsce – Paweł Kostrzewski.
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40. Apel – „Zdrowy styl życia”
25 kwietnia 2018 roku odbył się apel promujący zdrowie pod hasłem: „Zdrowy styl
życia”. Jego celem było przybliżenie uczniom zasad zdrowego odżywiania, dbałości o higienę
i potrzeby ruchu. Apel prowadziły Bożena Błaszkiewicz i Emilia Wojtera. Gościem specjalnym
była pani Sylwia Salej z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, która wybrała
i zaprezentowała wiersze o zdrowiu. Bożena Błaszkiewicz przygotowała i omówiła prezentację
o zdrowym odżywianiu.
Uczniowie klas: II, VI ze Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz II-III, III klas
gimnazjalnych i I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zaprezentowali plakaty
o tematyce prozdrowotnej, które wcześniej przygotowali ze swoimi nauczycielami. Zwracając
uwagę na to, że ruch jest podstawą zdrowego życia, wspólnie gimnastykowaliśmy się przy
piosence „A gimnastyka dobra sprawa” w wykonaniu Adriany Jaworskiej z klasy trzeciej
gimnazjalnej. Do dbania o zęby zachęcała nas Aleksandra Sumińska z klasy piątej Szkoły
Specjalnej

Podstawowej

piosenką

„Myj

zęby”

oraz

uczniowie

Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy piosenką „Zdrowy uśmiech”.
Na zakończenie Emilia Wojtera przeprowadziła quiz wiedzy o tym jak dbać o zdrowie.

115

116

117

41. Pokaz mody
26 kwietnia 2018 roku w ramach programu profilaktycznego „Z Kulturą na Ty” odbył się
w naszej szkole pokaz mody. Była to pierwsza tego typu impreza w Zespole Szkół Specjalnych
w Brodnicy. Celem pokazu było kształtowanie umiejętności dobierania stroju na różne okazje
oraz uświadomienie wszystkim, iż strój często bywa wizytówką nas samych.
Trzynaścioro modeli i modelek z różnych klas zaprezentowało stroje na takie
uroczystości, jak: apel szkolny, wesele, zawody sportowe, dyskoteka, spotkanie z przyjaciółmi,
randka oraz codzienny strój szkolny. Występ modelek i modeli przeplatany był pokazem zdjęć
naszych uczniów, którzy prezentowali ubiór adekwatny do najróżniejszych sytuacji spotykanych
w szkole i w życiu codziennym. Dobór ubrań był dla początkujących modeli dużym wyzwaniem,
ale też świetną zabawą. Najwięcej emocji sprawił uczennicom wybór dodatków do pięknych
sukienek oraz możliwość nałożenia delikatnego makijażu. Organizatorkami imprezy były:
Jolanta Król i Iwona Zarębska.
Uczestnicy pokazu mody:
I.

II.

Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Marcin Malinowski – klasa VI,

•

Marceli Kulwicki – klasa VI,

•

Kacper Gregorowski – klasa VI,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VI,

•

Anita Świeczak – klasa VI,

•

Sandra Zagórska – klasa II,

•

Aleksandra Sumińska – klasa V,

Klasy gimnazjalne:
•

Krystian Lewandowski – klasa III,

•

Natalia Malinowska – klasa III,

•

Paulina Piotrkowska – klasa III,

•

Adriana Jaworska – klasa III,
118

III.

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy:

•

Joanna Dombrowska – klasa II,

•

Dorota Reszka – klasa III.
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42. VIII Przegląd Teatralny w Grudziądzu
Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy, wzięli udział w VIII Przeglądzie
Teatralnym, zorganizowanym z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, na którym
zaprezentowali przedstawienie pt.: „Jaś i Małgosia”. Impreza odbyła się 8 maja 2018 roku
w klubie Akcent w Grudziądzu. Wśród występujących pojawili się artyści z Torunia, Włocławka,
Warlubia, Dębowej Łąki i Chełmży. Wszystkie placówki biorące udział w przeglądzie otrzymały
puchary, statuetki i dyplomy, zaś młodym aktorom wręczono paczki wypełnione słodyczami.
Główne role w przedstawieniu „Jaś i Małgosia” zagrali:
•

Karolina Cholewczyńska (Małgosia) – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Anita Świeczak (Jaś) – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Joanna Dombrowska (Mama) – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Piotr Szulc (Tata) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Marceli Kulwicki (Wilk) – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Anna Grąska (Drzewo) – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Ewa Frągnowska (Drzewo) – klasa IV Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Oliwia Zabłocka (Zając) – klasa II Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Sandra Sikorska (Wiewiórka) – klasa II Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Adriana

Jaworska

(Czarownica)

–

klasa

III

gimnazjalna.
Reżyserkami spektaklu były: Iwona Roszak oraz Jolanta
Król. Dekorację wykonał Michał Gutkowski.
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43. Wycieczka do „Mega Parku” w Grudziądzu
Dnia 9 maja 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy II, III i IV-VI
pod opieką: Iwony Roszak, Barbary Sobieszyńskiej, Beaty Górskiej, Małgorzaty Krajewskiej
i Haliny Defańskiej, Grażyny Babskiej i Marii Brzóskiewicz odwiedzili „Mega Park”
w Grudziądzu. Celem wspólnej wycieczki było rozwijanie form aktywnego wypoczynku
w plenerze

i

zdolności

obserwacyjnych,

poznawanie

różnorodności świata zwierząt i roślin, bajek i legend.
Dzieci poznawały tajemnice Parku bawiąc się w podchody.
Kolejne zadania do wykonania i wskazówki, pozwalały im poznać
mieszkańców „Mega Parku”: różnorodne żywe zwierzęta i ptaki
oraz odkryć nowe i ciekawe miejsca. W ramach odpoczynku dzieci
bawiły się klockami Lego.
Podczas wycieczki uczestnicy odwiedzili „Kopalnię Złota”, gdzie mogli sami spróbować
dawnego sposobu wydobywania tego cennego kruszcu. Spacerując po parku dzieci widziały
także różne dinozaury, zwierzęta, bajkowe postacie i ich domy. Po wspólnym posiłku wszyscy
szczęśliwi i zadowoleni wrócili do Brodnicy.
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44. IV Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Dnia 10 maja 2018 roku uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy pod opieką
Agnieszki Mianeckiej, Katarzyny Jackiewicz, Michała Gutkowskiego i Rafała Rychlewskiego
brali udział w IV Wojewódzkim Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Z uśmiechem przez świat – podróż w rytm Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowały:
klasa VI ze Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz klasy III gimnazjalne.

W tym roku hasłem przewodnim był „Mój wymarzony zawód”. Uczniowie brali udział
w najróżniejszych sesjach warsztatowych dla dzieci i młodzieży propagujących Konwencję
Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, między innymi
w warsztatach plastycznych, tanecznomuzycznych z elementami folkloru oraz
w grach i zabawach stolikowych.
Dodatkową atrakcją podczas pobytu
w Szkole Podstawowej nr 19 w Toruniu
był

festiwal

z niepełnosprawnością

twórczości osób
intelektualną.

Co więcej, tego dnia były również
piękne występy wokalne oraz wokalnotaneczne.

128

Naszą szkołę reprezentowała Adriana Jaworska i Adrian Jabłoński, uczniowie z klasy III
gimnazjalnej. Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciła Pani Dorota Zawadzka, znana
z telewizji jako „Super Niania”. Pani Dorota zwróciła się do dzieci ze słowami wsparcia
i zrozumienia dla niepełnosprawności. Z rąk organizatora imprezy Pani Alicji Binnebesel
otrzymaliśmy pamiątkowy folder. Pobyt upamiętniony został wspólnym pamiątkowym
zdjęciem. Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się do McDonald’s na pyszne przekąski,
których ufundowanie było możliwe dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów przez Panią
Małgorzatę Kulwicką.
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45.Urzędy i Instytucje w mieście Brodnica
W związku z realizacją zajęć dotyczących instytucji w powiecie brodnickim, 11 maja 2018
roku uczniowie klas: II i III gimnazjalnych odwiedzili najważniejsze urzędy w mieście Brodnica.
Pod opieką wychowawców: Moniki Borkowskiej oraz Katarzyny Jackiewicz, młodzież
rozpoczęła swoją podróż od zlokalizowania Powiatowego Urzędu Pracy. Następnie udali się do
Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Urzędu Stanu Cywilnego, by swoje zwiedzanie zakończyć
przy Urzędzie Miasta.
Głównym celem zajęć było zapoznanie się z położeniem wybranych organów administracji
publicznej na terenie miasta oraz ich podstawowymi zadaniami. Uczniowie dowiedzieli się jakie
sprawy urzędowe mogą w nich załatwić oraz kto w nich urzęduje. Oprócz powyższych celów
wycieczki, uczestnicy przypomnieli sobie historię głównych zabytków miasta Brodnica.
Zwieńczeniem wycieczki był krótki odpoczynek na brodnickiej starówce, podczas którego
wszyscy delektowali się pysznymi lodami.
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46. XV Wojewódzki Konkurs Piosenki w Grudziądzu
Dnia 17 maja 2018 roku w grudziądzkim klubie ,,Akcent”, odbył się XV Wojewódzki
Konkurs Piosenki. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali:
•

w kategorii solistów – Adriana Jaworska, klasa III gimnazjalna, która wykonała piosenkę
,,Jarzębina czerwona”,

•

w kategorii zespołów – duet ,,Koleżanki” w składzie: Katarzyna
Charysz, klasa III gimnazjalna oraz Natalia Malinowska również
klasa III gimnazjalna, które wykonały piosenkę ,,Nauczę Cię żyć”,

•

zespół ,,Play” w składzie: Adriana Jaworska, Katarzyna Charysz,
Natalia Malinowska, Karolina Cholewczyńska (klasa VI Szkoła
Podstawowa Specjalna), Anita Świeczak (klasa VI Szkoła
Podstawowa Specjalna), Aleksandra Sumińska (klasa V Szkoła Podstawowa Specjalna)
i Adrian Jabłoński (klasa III gimnazjalna), który wykonał utwór ,,Czy ten pan i pani”.

Po wysłuchaniu kilkudziesięciu wykonawców z całego województwa jury, które było
złożone z grudziądzkich muzyków, przyznało I miejsce w kategorii solistów Adrianie
Jaworskiej, a w kategorii zespołów II miejsce w województwie wywalczył zespół ,,Play”.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatorów. Uczniów do udziału w konkursie przygotował Rafał Rychlewski.
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47. Pożegnanie Pani Aldony
W poniedziałek, 21 maja 2018 roku, odbyła się w naszej szkole „Ostatnia lekcja języka
angielskiego”, na której pożegnaliśmy Panią Aldonę Żurańską. Uczniowie klasy III gimnazjalnej
przeprowadzili bardzo trudny egzamin. „Niestety” Pani Aldona zdała go śpiewająco i otrzymała
pozwolenie na „ukończenie” naszej szkoły. Szkolny zespół pod kierownictwem Pana Rafała
przygotował muzyczną niespodziankę,
na

którą

składały

się

piosenki

śpiewane po polsku i angielsku, a także
specjalna piosenka, do której słowa
ułożył Pan Jurek.
Na
Szkoły

w

koniec

Pani

imieniu

Dyrektor

całej

szkoły

podziękowała Pani Aldonie za wiele
lat

wspólnej

uczniowie

pracy,

zaśpiewali

a

wszyscy

„100

lat”.

Życzymy powodzenia w nowej szkole.
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48. Meeting Lekkoatletyczny „Barwy Sprawności”
Dnia 22 maja 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy pod opieką:
Agnieszki Mianeckiej, Katarzyny Jackiewicz i Michała Gutkowskiego wzięli udział w VII
Meetingu Lekkoatletycznym „Barwy Sprawności”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa
nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu.
Nasi zawodnicy wytrwale walczyli i zdobyli kilka medali. Miłosz Meler z klasy VI Szkoły
Podstawowej Specjalnej otrzymał złoty medal za zajęcie I miejsca w skoku w dal oraz medal
srebrny za zdobycie II miejsca w biegu na 60 metrów. Kacper Gregrowski uczeń z klasy VI
Szkoły Podstawowej Specjalnej zdobył brązowy medal za zajęcie III miejsca w skoku w dal dla
chłopców. Uczeń klasy III gimnazjalnej Jakub Malinowski
otrzymał dwa srebrne medale za zdobycie II miejsca: w biegu na
500 metrów dla chłopców oraz rzucie piłką lekarską. Brązowy
medal i III miejsce otrzymał Kamil Jankowski uczeń klasy
III gimnazjalnej w biegu na 60 metrów dla chłopców.
Naszym sportowcom dzielnie kibicowali uczniowie z klasy
VI Szkoły Podstawowej Specjalnej: Karolina Cholewczyńska,
Anita Świeczak, Marceli Kulwicki oraz Marcin Malinowski. Nasza drużyna zdobyła pamiątkową
statuetkę i piłkę. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i słodkości. Na koniec imprezy
uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.
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49. Wycieczka do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy
Dnia 23 maja 2018 roku klasy II i I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
odwiedziły Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Brodnicy. W ramach obchodów Roku
Anny Wazówny zorganizowano tam wystawę poświęconą starościnie brodnickiej. Bibliotekarka,
Pani Sylwia Salej, w bardzo ciekawy sposób przeprowadziła lekcję biblioteczną pod hasłem
„Życie i działalność Anny Wazówny”.
Uczniowie nauczyli się również korzystać z „Info - kiosku” z materiałami dotyczącymi
królewny. Zostali także zapoznani z programem obchodów „Roku Anny Wazówny”. Po lekcji
bibliotecznej uczniowie zwiedzili Park im Anny Wazówny, mury obronne i Wieżę Krzyżacką.
Wyjście zorganizowały nauczycielki: Iwona Zarębska i Małgorzata Krajewska.
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50. Konkurs grafiki komputerowej „Pejzaż wiosenny”
W maju 2018 roku uczniowie brali udział w Szkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej
„Pejzaż wiosenny”.

Celem konkursu było kształtowanie umiejętności obsługi komputera,

doskonalenie umiejętności pracy w edytorze grafiki Paint, zachęcanie uczniów do rozwijania
swoich zdolności i umiejętności i rozwijanie wśród uczniów dostrzegania piękna przyrody
i szanowania jej. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów, a jego organizatorami były:
Iwona Roszak i Małgorzata Wróblewska. Uczestnicy konkursu wykonali wiele pięknych prac.
W kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej wyróżnienia otrzymali:
▪

Maciej Wiśniewski – klasa V,

•

Kacper Gregrowski – klasa VI,

•

uczniowie klasy III (praca zbiorowa),

W kategorii klas gimnazjalnych wyróżnienia otrzymali:
•

Natalia Malinowska – klasa III,

•

Adrian Jabłoński – klasa III,

W kategorii Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyróżnienie otrzymali:
•

Anna Grąska – klasa II,

•

Piotr Szulc – klasa III,

•

Mateusz Szafrański – klasa III.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy.
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51.Konkurs Wiedzy Informatycznej
W maju 2018 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy brali udział
w Szkolnym Konkursie Wiedzy Informatycznej. Organizatorami konkursu były: Iwona Roszak
i Małgorzata Wróblewska. Konkurs wiedzy miał na celu pogłębianie wiedzy informatycznej
wśród uczniów, doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
i zachęcanie uczniów do prezentowania swoich wiadomości i umiejętności. Zadaniem uczniów
było rozwiązanie tekstu wiedzy i krzyżówki o tematyce informatycznej. Po podliczeniu
wszystkich punktów wyłoniono zwycięzców.
I miejsce
•

Natalia Lange – klasa III,

II miejsce
▪

Igor Zieliński – klasa III,

III miejsce
•

Joanna Dombrowska – klasa II.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy.
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52. Tropem historii – Wycieczka do Malborka
24 maja 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wybrali się na
wycieczkę do Malborka. Młodzież klas gimnazjalnych i klasy VI Szkoły Podstawowej
Specjalnej wraz z wychowawcami Moniką Borkowską, Katarzyną Jackiewicz, Michałem
Gutkowskim oraz Agnieszką Mianecką ruszyli historycznym szlakiem w poszukiwaniu cennych
informacji.
Swoją podróż rozpoczęli od największego Zamku w Europie, należącego do Zakonu Szpitala
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powszechnie znanego jako zakon
krzyżacki. Dzięki ogromnej wiedzy przewodnika, uczestnicy poznali historię zamku jako
budowli obronnej oraz związane z nią legendy. Ponadto zdobyli wiedzę z zakresu powstania
i rozwoju zakonu krzyżackiego, dowiedzieli się jak żyli rycerze, poznali ich prawa i obowiązki.
Najciekawsze dla uczniów było jednak poznanie warunków mieszkania na przestrzeni wieków,
wyposażenie

wnętrz,

systemy

ogrzewania

oraz

elementy

średniowiecznego

stroju.

Fascynującym przeżyciem było również zwiedzanie bursztynowej komnaty wraz z jej
eksponatami. Kolejnym punktem programu wycieczki było przeniesienie się w świat smoków
i dinozaurów. A wszystko to miało miejsce w Dino Parku w Malborku, gdzie uczestnicy mogli
ożywić swoją wyobraźnię i przenieść się do zamierzchłych czasów. Podążając ścieżką
edukacyjną młodzież podziwiała ruchome eksponaty dinozaurów i smoków, które
odzwierciedlały ich prawdziwych przodków. Zwieńczeniem wycieczki był pyszny obiad i lody.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń wszyscy uczestnicy szczęśliwie wrócili do rzeczywistego świata.
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53. Konkurs „Z kulturą na Ty”
25 maja 2018 roku w ramach programu profilaktycznego „Z Kulturą na Ty” odbył się
w naszej szkole konkurs ortograficzny pod tytułem „Trudności o grzeczności”, w którym wzięli
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, klas gimnazjalnych i Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do systematycznej
pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim oraz doskonalenie umiejętności
stosowania zasad ortograficznych.
Każdy z uczestników miał do wykonania cztery pisemne zadania konkursowe.
Wyniki konkursu:
I miejsce
•

Mariusz Malinowski – III klasa gimnazjalna,

II miejsce
•

Karolina Cholewczyńska – VI klasa Szkoła Podstawowa Specjalna,

III miejsce
•

Anita Świeczak – VI klasa Szkoła Podstawowa Specjalna.

Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami. Konkurs przygotowały: Iwona Zarębska i Jolanta
Król.
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54. Dzień Matki
W piątek 25 maja w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się piękna uroczystość z okazji Dnia
Matki. Na zaproszenie uczniów i nauczycieli licznie przybyły Mamy. Uczniowie przygotowali
dla Nich laurki, życzenia i krótką część artystyczną. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki
wzbudzając tym ogromne wzruszenie przybyłych gości. Nie zabrakło również radości i dumy
ze swoich dzieci. Na koniec uczniowie odśpiewali swoim Mamom „Sto lat”. Po apelu szkolnym,
wszystkie Mamy wraz ze swoimi dziećmi miło spędziły czas na spotkaniach klasowych.
Organizatorami uroczystości szkolnej byli: Beata Górska, Małgorzata Krajewska i Rafał
Rychlewski. W części artystycznej brali udział uczniowie z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Hubert Kostrzewski – klasa III,

•

Maciej Wiśniewski – klasa V,

•

Ewa Frągnowska – klasa IV,

•

Klaudia Grąbczewska – klasa V,

•

Aleksandra Sumińska – klasa V,

•

Fabian Wysocki – klasa V,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VI,

•

Anita Świeczak – klasa VI,

Klasy gimnazjalne:
•

Adriana Jaworska – klasa III,

•

Mariusz Malinowski – klasa III,

•

Natalia Malinowska – klasa III,

•

Katarzyna Charysz – klasa III,

•

Adrian Jabłoński – klasa III,

•

Paweł Kostrzewski – klasa III,

•

Krystian Lewandowski – klasa III,
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Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

Joanna Dombrowska – klasa II,

•

Natalia Lange – klasa III,

•

Dorota Reszka – klasa III,

•

Piotr Szulc – klasa III,

•

Igor Zieliński – klasa III.
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55. XV Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych brali udział w XV Wojewódzkim Konkursie
Grafiki Komputerowej – „Wszystko dla Niepodległej”. Organizatorem konkursu był Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. Konkurs trwał od 7 do 25
maja 2018 roku.
W konkursie brało udział 5 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Sandra Sikorska – klasa II,

klasy gimnazjalne:
•

Natalia Malinowska klasa III,

•

Katarzyna Charysz klasa III,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

Piotr Szulc klasa III,

•

Igor Zieliński klasa III.

Wyróżnienie otrzymał Piotr Szulc.
Uczniowie wykonywali swoje prace pod kierunkiem: Iwony Roszak (Szkoła Podstawowa
Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy) i Moniki Borkowskiej
(klasy gimnazjalne).
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56. Dzień Dziecka
Tegoroczny Dzień Dziecka w Zespole Szkól Specjalnych w Brodnicy wyjątkowo
obchodziliśmy 30 maja. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali przedstawienie
„Jaś i Małgosia”.
Gościliśmy tego dnia wiele osób: Pana Starostę Powiatu Brodnickiego Piotra Boińskiego,
Pana Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
Stanisława Czajkowskiego, Panią Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy
Hannę Królikowską oraz rodziców naszych uczniów. Goście przynieśli dla naszych uczniów
słodkie upominki. Dla wszystkich dzieci przygotowano zabawy sportowe na sali gimnastycznej.
Uczniowie i nauczyciele rozegrali także mecze unihokeja. Wielką niespodzianką dla dzieci był
występ grupy cyrkowej „Bedekus” z Brodnickiego Domu Kultury. Mali i duzi cyrkowcy
zaprezentowali swoje pokazowe sztuczki. Zaprosili chętnych uczniów do udziału w zabawie
z cyrkowymi gadżetami. Po wielu atrakcjach wszyscy mogli posilić się pizzą, drożdżówką,
ciastkami i cukierkami, a na deser zjeść pysznego loda.
Każde dziecko duże i małe otrzymało upominek z okazji swojego święta. Dzień Dziecka
zakończył się wspólną zabawą przy muzyce. Wszystkie atrakcje, poczęstunek i upominki udało
się zorganizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców oraz pozyskaniu środków
finansowych i rzeczowych od sponsorów: Neosystem,
Doko, Sits, Stolkar, Unica, Gotec, Vobro, Intermarche,
Perfekt-Dom, Gospodarstwo Rolne Komorowo, Bank
Spółdzielczy, Pana Posła Zbigniewa Sosnowskiego,
Pana Posła Pawła Szramki, Państwa Renaty i Marka
Hildebrandt, Państwa Anity i Jacka Sikorskich,
Pana Jakuba Zielińskiego oraz Pani Lucyny Wajda.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały:
Katarzyna Jackiewicz i Agnieszka Mianecka.
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57. Ogólnopolski Konkurs –Rysowanie na ekranie
Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej brali udział w II Ogólnopolskim Konkursie
Rysowanie na ekranie „Wolontariat – jak mogę pomagać innym”. Organizatorem konkursu był
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie. Konkurs trwał od 5-30 maja 2018 roku.
W konkursie brały udział dwie uczennice klasy II:
•

Sandra Sikorska,

•

Oliwia Zabłocka.

I miejsce w konkursie zdobyła Oliwia Zabłocka.
Celem konkursu było:
•

rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,

•

wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: dobro, godność, równość, tolerancja,
miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, uprzejmość, uczciwość, szacunek, sprawiedliwość,

•

uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.

Uczennice wykonywały swoje prace w edytorze grafiki Paint pod kierunkiem Iwony Roszak.
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58. Wycieczka do Brodnickiego Parku Krajobrazowego
Dnia 6 czerwca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy udali się do
Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W wycieczce brali udział uczniowie: z klasy VI Szkoły
Podstawowej Specjalnej, klas III gimnazjalnych oraz klasy II Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy. Na miejscu dołączyło do grupy dwoje absolwentów ze swoimi
rodzicami.
Celem wycieczki było zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością,
naturalnym bogactwem i pięknem oraz zapewnienie wypoczynku w zdrowym klimacie.
Wyprawę uczniowie rozpoczęli od obejrzenia filmu o roślinach i zwierzętach w siedzibie
Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy. Następnie wszyscy wyruszyli na pieszą
wycieczkę do lasu. Trasa wycieczki rozpoczęła się przy jazie piętrzącym rzekę Skarlankę.
Uczniowie zobaczyli Zakład Wylęgu i Rozrodu Jesiotra oraz ślady żerowania bobrów. Wędrując
wśród śpiewu ptaków, podziwiali malownicze brzegi rzeki i przyległe torfowiska. Obserwowali
rzadkie gatunki roślin, które są objęte ochroną rezerwatową.
Spacer po parku zakończył się nad brzegiem Jeziora Strażym, gdzie wszyscy zjedli ciepły
posiłek. Po wspólnym biesiadowaniu na świeżym powietrzu, zadowoleni wrócili do Brodnicy.
Wycieczkę zorganizowała Agnieszka Mianecka.
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59. Spotkanie z policjantem
Dnia 7 czerwca 2018 roku przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji – dzielnicowy
st. asp. Łukasz Domżalski spotkał się z uczniami naszej szkoły.
W czasie prelekcji omówił konsekwencje łamania prawa. Przekazał, co grozi za
kradzieże, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej (groźby, wulgaryzmy), palenie
papierosów oraz picie alkoholu. Mówił również jak niebezpieczne jest zażywanie narkotyków
i dopalaczy.
Przedstawił

problematykę

cyberprzemocy i związanych z nią
problemów.

Szczególną

uwagę

zwrócił na wagary i ucieczki z zajęć.
Uczniowie

byli

zainteresowani

tematyką. Zadawali liczne pytania
dotyczące konsekwencji prawnych
różnych czynów i pracy policji.
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60. Wycieczka do Grzmięcy
Dnia 8 czerwca 2018 roku uczniowie: klasy IV-V Szkoły Podstawowej Specjalnej
i uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce
do Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy.
Tematem przewodnim było poznanie życia roślin i zwierząt nad wodą. Podczas spaceru
brzegiem Skarlanki uczestnicy pod okiem przewodniczek uczyli się obserwować przyrodę i jak
ją szanować. Dodatkową atrakcją było łowienie owadów w jeziorze Strażym. Po ciekawej leśnej
wyprawie, wszyscy cieszyli się smakiem pysznych naleśników. Wycieczkę zorganizowała
Bożena Błaszkiewicz.

173

174

175

61. Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”
W czerwcu 2018 roku odbył się konkurs plastyczny pod hasłem ''Cztery pory roku". Konkurs
przeznaczony był dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, szczególnie dla uczniów
Szkoły Podstawowej Specjalnej i klas gimnazjalnych. Prace konkursowe składano do 6 czerwca
2018 roku. W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Technika wykonania prac była dowolna.
Komisja w składzie: Agnieszka Mianecka i Michał Gutkowski, wybrała 6 najlepszych prac.
Komisja w ocenianiu brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność oraz kreatywność
uczniów. Komisja nie przyznała miejsc, tylko wyróżnienia.
Wyróżnienie w kategorii Szkoła Podstawowa Specjalna otrzymali:
•

Zuzanna Kłosowska z klasy II,

•

Anita Świeczak z klasy VI,

•

praca zbiorowa z klasy III.

Wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych otrzymali:
•

Jakub Malinowski z klasy II,

•

Natalia Malinowska z klasy III,

•

Krystian Lewandowski z klasy III.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy.
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62. Plenerowe Centrum Rozrywki „Magiczna Tęcza”
W poniedziałek 11 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej wyjechali
do Plenerowego Centrum Rozrywki „Magiczna Tęcza” w Papowie Toruńskim.
Na miejscu dzieci korzystały z wielu atrakcji: ogromnego placu zabaw z huśtawkami, strefy
z dmuchanymi zjeżdżalniami i trampoliną. Do dyspozycji była strefa gier, a w niej badminton,
mini golf i piłka nożna. Uczniowie mieli także okazję samodzielnie pływać małymi łódkami
w specjalnie do tego przygotowanym basenie. Dużą atrakcją była możliwość karmienia zwierząt
w „Mini Zoo”. Największą popularnością cieszyły się kozy, ale cała grupa była zachwycona
przepięknym pawiem, rajskimi kurkami, świnkami i końmi.
Po bardzo aktywnie spędzonym czasie animatorzy Centrum Rozrywki zaprosili dzieci wraz
z opiekunami na kiełbaskę z grilla. Po regenerującym
posiłku cała grupa wypoczywała w strefie relaksu na
hamakach. To miejsce bardzo wszystkich uczestników
urzekło. Organizatorem wyjazdu był Jerzy Ochlak.
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63. XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

W dniach od 9 do 12 czerwca 2018 roku odbyły się w Katowicach, Chorzowie
i Mikołowie XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Rozpoczęły się one
uroczystą ceremonią otwarcia w Spodku Katowice. Gospodarzami Ceremonii Otwarcia
XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018
byli Jolanta Fraszyńska i Michał Olszański. Głównym celem imprezy była popularyzacja sportu
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wytypowanie reprezentacji Olimpiad
Specjalnych Polska na XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi w 2019
roku.
Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali: Adrian Jabłoński (klasa III
gimnazjalna), Kamil Jankowski (klasa III gimnazjalna) oraz Łukasz Petla (klasa II Szkoła
Specjalna Przysposabiająca do Pracy). Na Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, ponad
1000 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną rywalizowało o medale w
11 dyscyplinach sportowych. Było to największe wydarzenie sportowe Olimpiad Specjalnych
Polska w 2018 roku.
Zawody sportowe odbywały się m.in. na Stadionie Śląskim, na którym w dniach 10-12
czerwca zawodnicy zmierzyli się w 5 dyscyplinach: piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo,
trójbój, bocce. Ponadto zawodnicy rywalizowali na obiektach katowickiej AWF (pływanie,
badminton, tenis stołowy), w kręgielni Galaktyka w Katowicach (bowling) oraz w Golf Park
Mikołów w Mikołowie (golf).
Wydarzenie sportowe wspierane było przez ponad 800 trenerów, lekarzy, sędziów
i wolontariuszy. W trakcie trwania imprezy sportowcy mieli okazję skorzystać z badań w ramach
Programu

„Zdrowi

Sportowcy”

Olimpiad

Specjalnych.

Zadaniem

programu

„Zdrowi Sportowcy” jest stałe zwiększanie możliwości psychofizycznych sportowców
do profesjonalnego trenowania i pełnego wysiłku podczas startów w zawodach. Głównym celem
programu była systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych.
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Dumni Reprezentanci Zespołu Szkół Specjalnych z uśmiechem na twarzy i ze zdobytymi
medalami wrócili do Brodnicy. Bilans medalowy zawodników wygląda następująco:
- brązowy medal zdobyty w bocce w grach indywidualnych przez Adriana Jabłońskiego,
- brązowy medal wywalczony indywidualnie oraz srebrny medal w deblu w badmintonie zdobyty
przez Kamila Jankowskiego,
- brązowy medal zdobyty przez Łukasza Petla w zmaganiach piłki nożnej.
Kierownikiem wyjazdu była Mariola Klimek.
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64. Debata ,,Używkom Nie!”
13 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbyła się debata
,,Używkom Nie!”. W czasie spotkania pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz przypomniała
procedury obowiązujące

w

szkole

w zakresie

zażywania

substancji

szkodliwych.

Ponadto omówiła skutki zdrowotne dla organizmu człowieka palenia papierosów, picia alkoholu
i brania narkotyków, dopalaczy. W czasie prelekcji wspomagała się prezentacją. Po części
teoretycznej Iwona Roszak zaprosiła uczniów wszystkich klas do zaprezentowania wcześniej
wykonanych plakatów promujących zdrowy styl życia i unikanie substancji psychoaktywnych.
Prace zostały zawieszone w holu szkolnym. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy.
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65. Zawody o Puchar Dyrektora Szkoły
Zawody o Puchar Dyrektora Szkoły stanowiły integralną część systemu współzawodnictwa
sportowego dzieci w szkole w roku szkolnym 2017/2018.
Zawody organizowane były w trzech kategoriach:
•

Mistrz Szkoły w Bocce,

•

Mistrz Szkoły w Badmintonie,

•

Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych
szkolnych i pozaszkolnych.

Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów o Puchar Dyrektora
Szkoły oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w regulaminach poszczególnych zawodów.
Celem

zawodów

było aktywne

uczestniczenie

dzieci

i

młodzieży

w

szkolnych,

międzyszkolnych i ogólnopolskich imprezach sportowych, tworzenie każdemu dziecku
warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportu oraz popularyzowanie
i upowszechnianie sportu wśród dzieci.
Puchar Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 zdobyła klasa II-III gimnazjalna –
wychowawca

Monika

Borkowska.

Zawody

organizowali:

Mariola

Klimek

oraz

Rafał Kinczewski.
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66. Wspólne biesiadowanie
W ostatnim tygodniu roku szkolnego młodzież klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami
oraz dzieci klasy VI Szkoły Podstawowej Specjalnej udali się na wspólne biesiadowanie
do pobliskiej pizzerii „Biesiadowo”. Było to wyjście z okazji
zakończenia

roku

szkolnego,

ale

przede

wszystkim

ukończenia przez kilkoro uczniów klasy gimnazjalnej.
Wspólne

ucztowanie

rozpoczęliśmy

od

skosztowania

po jednym kawałku z trzech pizz. Po chwili odpoczynku
zamówiliśmy pyszne lodowe desery.
Podczas spotkania uczniowie mogli się ze sobą zintegrować, pośmiać oraz powspominać
miniony rok. Zadowoleni z pełnymi brzuszkami i uśmiechami
na twarzy wróciliśmy na zajęcia. Młodzież kończąca gimnazjum
nie żegna się ze swoimi kolegami, ponieważ dalej będzie
kontynuować naukę w Szkole Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy. Z tej okazji życzymy im wielu sukcesów oraz samych
pogodnych dni na kolejnym etapie ich życia. Wyjście do pizzerii
zorganizowała Monika Borkowska.
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67. Zawody sportowe w Bocce
20 czerwca 2018 roku na sali gimnastycznej odbyły się szkolne zawody sportowe w Bocce.
Celem głównym imprezy było wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Organizatorem
zawodów była Mariola Klimek.
Współzawodnictwo o tytuł „Mistrza Szkoły w Bocce” podzielone było na gry indywidualne
i drużynowe.
Wyniki zawodów:
Dziewczęta:
•

I miejsce – Natalia Malinowska klasa III gimnazjalna,

•

II miejsce – Katarzyna Charysz klasa III gimnazjalna,

•

III miejsc – Joanna Dombrowska klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

Chłopcy:
•

I miejsce – Łukasz Petla klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

II miejsce – Kamil Jankowski klasa III gimnazjalna,

•

III miejsce – Kacper Gregrowski klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna.
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68. Apel „Bezpieczne wakacje”
20 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy zorganizowano apel
na temat ,,Bezpieczne wakacje”. W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami
bezpiecznego zachowania się na drodze i w domu. Ponadto przedstawiono zagrożenia związane
z korzystaniem z wypoczynku nad wodą, w lesie, w górach. Na koniec przypomniane zostały
zasady udzielania pierwszej pomocy, numery telefonów alarmowych oraz konsekwencje
nieodpowiedniego zachowywania się w miejscach publicznych m.in. używania wulgaryzmów.
Apel p rzeprowadzili: Małgorzata Krajewska, Katarzyna Jackiewicz i Jerzy Ochlak.
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69. Pożegnanie absolwentów klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy.
W dni 20 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy III Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Uroczystość
otworzył wychowawca klasy Rafał Rychlewski, który
powitał licznie przybyłych na to spotkanie uczniów,
rodziców, pracowników szkoły oraz absolwentów Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z lat poprzednich.
Następnie uczniowie klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zaprezentowali,
krótką część artystyczną z licznymi piosenkami i wierszami o pożegnaniu ze szkołą. Absolwenci
wręczyli kwiaty swoim rodzicom, Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom szkoły.
Kolejnym punktem programu było pożegnanie absolwentów przez ich młodszych kolegów
z klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Kończący szkołę uczniowie otrzymali
od drugoklasistów pamiątkowe prezenty. Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała
Pani Dyrektor Anna Słomińska, która w bardzo ciepłych słowach pożegnała kończących szkołę
uczniów oraz podziękowała kończącym szkolę absolwentom i ich rodzicom za wszystkie
wspólnie spędzone lata w naszej szkole. Na zakończenie w imieniu rodziców przemówiła Pani
Magdalena Niewiadowska dziękując nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek
i zaangażowanie włożone w pracę z ich dziećmi.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości przeszli do stołówki szkolnej na przygotowany
poczęstunek. Ostatnim punktem programu była wspólna zabawa taneczna przy muzyce.
Uroczystość przygotował Rafał Rychlewski.
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70. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
W dniu 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2017/2018. Na początku uczniowie podziękowali
swoim nauczycielom za wysiłek włożony w ich naukę,
wychowanie i opiekę.
Po krótkiej części artystycznej Pani Dyrektor Anna
Słomińska rozdała świadectwa absolwentom klas gimnazjalnych i Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy. W części artystycznej wzięli udział uczniowie klasy III
gimnazjalnej: Mariusz Malinowski, Paweł Kostrzewski, Katarzyna Charysz, Krystian
Lewandowski, Adrian Jabłoński oraz uczennica klasy II Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do
Pracy: Joanna Dombrowska.
Podziękowała również zgromadzonym rodzicom za całoroczną współpracę. W tym roku
z rąk Pani Dyrektor statuetki i dyplomy za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej,
pozyskiwanie sponsorów oraz pomoc finansową otrzymali Edyta Jaworska, Małgorzata
Kulwicka, Barbara i Marek Cieczko. Świadectwa promocyjne uczniom rozdali wychowawcy
w klasach. Uroczystość przygotowała Katarzyna Jackiewicz.
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