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Kadra pedagogiczna:
1. Błaszkiewicz Bożena,
2. Borkowska Monika,
3. Dudek Danuta,
4. Gutkowski Michał,
5. Górska Beata,
6. Jackiewicz Katarzyna,
7. Kinczewski Rafał,
8. Klimek Mariola,
9. Kłos Ewelina,
10. Krajewska Małgorzata,
11. Król Jolanta,
12. Mianecka Agnieszka,
13. Ochlak Jerzy,
14. Przeracka Barbara,
15. Roszak Iwona,
16. Rutkowska Anna,
17. Rutkowska Katarzyna,
18. Rychlewski Rafał,
19. Seligman Anna,
20. Smoła Bożena,
21. Sobieszyńska Barbara,
22. Szczerkowska Iwona,
23. Tobiasz-Grabowska Jolanta,
24. Wit Anna,
25. Witkowska-Zadylak Agata,
26. Wojtera Emilia,
27. Wróblewska Małgorzata,
28. Zarębska Iwona,
29. Żurańska Aldona.
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Pomoce nauczyciela:
1. Babska Grażyna,
2. Brzóskiewicz Maria,
3. Defańska Halina,
4. Fagasińska Iwona,
5. Kacprowicz Joanna,
6. Karpe Paweł,
7. Królikowska Barbara,
8. Macikowska Krystyna.
Pozostali pracownicy obsługi:
1. Bronikowski Piotr,
2. Kasprowicz Władysława,
3. Słomiński Leszek,
4. Trzebiatowska Anna.
Rada Rodziców:
1. Jaworska Edyta – przewodnicząca,
2. Piotrowicz Anita – skarbnik.
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W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wchodzą:
I.

Szkoła Podstawowa Specjalna:
• I-II wychowawca Roszak Iwona,
• III wychowawca Błaszkiewicz Bożena,
• III wychowawca Rutkowska Anna,
• IV wychowawca Górska Beata,
• IV wychowawca Król Jolanta,
• V-VI wychowawca Mianecka Agnieszka,
• VI wychowawca Dudek Danuta.

II. Gimnazjum Specjalnie:
• II wychowawca Jackiewicz Katarzyna,
• I, III wychowawca Wojtera Emilia,
• I, III wychowawca Gutkowski Michał.
III.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
• I-II wychowawca Ochlak Jerzy,
• II-III wychowawca Rychlewski Rafał,
• III wychowawca Krajewska Małgorzata.

Szkoła organizuje również zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim:
- Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole,
- Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu.
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Z życia szkoły…
1. Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!
Koniec

wakacji

i powrót

do

szkoły

dostarczają wielu emocji nie tylko uczniom, lecz
także ich rodzicom oraz nauczycielom. 1 września
2016 roku, po raz kolejny rozdźwięczał głośno
szkolny dzwonek, oznajmiający rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017.
Podczas uroczystości wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor Anny Słomińskiej,
która powitała serdecznie na apelu wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników
szkoły. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, wszyscy zebrani uczcili minutą
ciszy poległych podczas II wojny światowej. Następnie odczytano list Rzecznika Praw
Dziecka do Uczniów, po czym uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie
wychowawcy przekazali im ważne informacje oraz życzyli sukcesów i wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy.
„Pachnie siano koniczyna,
babie lato z wiatrem leci....
A ja, Wrzesień, list zaczynam,
ciepły list do wszystkich dzieci.
Chcę wam życzyć na początek,
by nauka szła z płatka.(…)
Żeby pochwał było tyle,
ile szyszek w gęstym borze.
Żeby w szkole było milej
niż nad rzeką lub nad morzem.”
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2. Dzień Chłopaka
30 września 2016 roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień
Chłopca. Na początku uczennice klasy II Gimnazjum: Adriana
Jaworska i Wiktoria Meler zaśpiewały piosenkę dla kolegów.
Następnie

Karol

Przysposabiającej

Górski
do

i Łukasz

Pracy,

Petla

zaprosili

z

klasy

wszystkich

I

Szkoły

obecnych

na szkolnym holu do tańca. Dzieci razem z opiekunami świetnie się
bawiły w rytm ulubionej muzyki. Wszyscy uczniowie chętnie wzięli
udział

w zabawie

organizowanej

przez

Katarzynę

i Jerzego Ochlak.
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Jackiewicz
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3. Dzień Edukacji Narodowej
13.10.2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Komisji
Edukacji

Narodowej,

której

celem było wyrażenie

wdzięczności

i podziękowanie

nauczycielom oraz pracownikom obsługi za trud pracy z uczniami naszej szkoły. Za część
artystyczną

apelu

Sobieszyńska,

natomiast

odpowiadała
nad

Barbara

oprawą

muzyczną

czuwał Rafał Rychlewski. W części organizacyjnej
Michał Gutkowski był odpowiedzialny za dekorację
i wystrój holu, a za przygotowanie kwiatów z bibuły
dla wszystkich nauczycieli Ewelina Kłos.
W części artystycznej i recytatorskiej udział brali następujący uczniowie:
• Natalia Lange – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
• Hanna Romanowska – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
• Adrian Jabłoński – klasa III Gimnazjum,
• Paweł Kostrzewski – klasa III Gimnazjum,
• Łukasz Muszyński – klasa I Gimnazjum,
• Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa,
• Adrian Cieczko – klasa I Gimnazjum.
Recytacje

wierszy

przeplatane

były

śpiewem

piosenek

w wykonaniu

Zespołu

Muzycznego pod kierownictwem Rafała Rychlewskiego. Niespodzianką dla całej kadry
szkolnej były „odwiedziny kolegi Adasia” (przebrany Jurek Ochlak), który złożył życzenia
płynące prosto z jego serca.
Apel zakończył się podziękowaniami na ręce Pani Dyrektor oraz wręczeniem kwiatów
dla

wszystkich pracowników.

Po uroczystości, aby uświetnić Dzień Nauczyciela,

uczniowie zorganizowali dyskotekę dla wszystkich pracowników szkoły.
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4. Klasowe Kodeksy Grzeczności
W październiku realizowany był kolejny etap
programu „Z Kulturą na Ty”, który cieszy się dużą
popularnością i uznaniem w naszej szkole. W ramach tej
akcji uczniowie poszczególnych klas, rozmawiali na temat
obowiązujących zasad zachowania, zaś najważniejsze
z nich zapisali w klasowych kodeksach.
Pod koniec października w szkolnym holu zostały wystawione prace prezentujące
ich twórcze efekty. Wszystkie prace wykonane przez uczniów zostały wywieszone
na wystawie, którą można było oglądać do 4 listopada.
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Zdjęcie 1-4. Prace przygotowane przez uczniów
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5. Konkurs plastyczno-techniczny „Różaniec”
W październiku uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Brodnicy wzięli udział w konkursie
plastyczno-technicznym

pt.

„Różaniec”

organizowanym

przez

Barbarę

Przeracką

oraz Ewelinę Kłos. Konkurs, który odbył się z okazji 100-lecia objawienia Matki Bożej
w Fatimie, miał na celu zachęcenie uczniów do odmawiania modlitwy różańcowej
i pobudzenie aktywności twórczej uczniów oraz ich wyobraźni i pomysłowości.
Dnia 20 października 2016 roku odbyło się podsumowanie konkursu. Komisja
konkursowa w składzie: Agnieszka Mianecka oraz Małgorzata Krzykalska oceniała zgodność
pracy z tematem, pomysł na różaniec oraz estetykę pracy.
Najlepsze prace wykonali:
I miejsce – Maciej Wiśniewski z klasy IV Szkoły Podstawowej oraz Angelika Luty
z klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
II miejsce – Katarzyna Charysz z klasy III Gimnazjum oraz Mateusz Szafrański
z klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
III miejsce – Karol Górski z klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Fabian Wysocki
z klasy IV Szkoły Podstawowej,
Wyróżnienie: uczniowie klas I, III Gimnazjum.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy. Wszystkie prace można było oglądać
na szkolnej wystawie.
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Zdjęcie 1-7 Nagrodzone prace uczniów
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6. Integracyjny Turniej Kręglarski
04.11.2016 roku na terenie kręgielni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy, odbył się
Integracyjny Turniej Kręglarski. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy.
Celem imprezy była nie tylko popularyzacja i rozwój kręglarstwa, jako sportu dla każdego,
ale także propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja
społeczna uczestników zadania.
Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali:
• Łukasz Petla – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
• Karol Górski – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
• Kamil Jankowski – klasa III Gimnazjum,
• Adrian Jabłoński – klasa III Gimnazjum.
Natomiast, opiekę na zawodach sprawowali: Mariola Klimek i Michał Gutkowski.
Wyniki zawodów: Zawodnicy naszej szkoły zdobyli 5 miejsce w turnieju i otrzymali puchar
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy.
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7. Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej
W dniu 7.11.2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbył się IV Powiatowy
Festiwal Pieśni Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentował duet ,,Koleżanki" w składzie:

1.

Katarzyna Charysz – klasa III Gimnazjum,

2.

Natalia Malinowska – klasa III Gimnazjum.

Dziewczęta wykonały utwór ,,Moja litania” z repertuaru Leszka Wójtowicza, za który
spośród 18 wykonawców z całego powiatu decyzją jury otrzymały wyróżnienie.
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8. Wycieczka pod pomnik
W środę 9 listopada 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy
udali się pod Pomnik Wdzięczności, by oddać cześć Pamięci wszystkim, którzy oddali swoje
życie za wolną Polskę. Pod opieką E. Wojtery i A. Mianeckiej uczniowie zapalili znicz
i oddali hołd poległym, pomordowanym i zaginionym w walce o niepodległość.
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9. Narodowe 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 w bieżącym roku minęło już 98 lat.

W Zespole Szkół Specjalnych odbył się uroczysty
apel. Uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Mianeckiej
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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10. Przemyśl – V Ogólnopolski Turniej Bocce
W dniach 17 – 20 listopada 2016 roku w Przemyślu odbył V Ogólnopolski Turniej
Bocce Olimpiad Specjalnych. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowała czwórka
zawodników:
Łukasz Petla – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Joanna Dombrowska – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Adrian Jabłoński – klasa III Gimnazjum,
Karol Górski – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Zdobyli oni w grach deblowych brązowe medale i srebrne, a w grach singlowych
2 złote i 1 srebrny medal. Opiekunami na zawodach byli Mariola Klimek i Michał Gutkowski.
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11. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
21 listopada

2016

roku w naszej

szkole odbył uroczysty apel z okazji

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, który obchodzony jest 20 listopada. W czasie
trwania apelu pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz powitała wszystkich zgromadzonych
uczniów i nauczycieli. Następnie krótko przedstawiła temat spotkania oraz dokument
zawierający podstawowe prawa – Konwencję Praw Dziecka. Z kolei szkolny rzecznik praw
dziecka Jerzy Ochlak szczegółowo opowiedział o obowiązujących prawach dzieci
i wynikających z nich obowiązkach. W międzyczasie uczniowie oglądali prezentację
przygotowaną przez J. Ochlak, a pedagog szkolny przekazał wychowawcom broszurkę
z Konwencją Praw Dziecka.
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12. Andrzejki
W czwartek, 24 listopada 2016 roku, w naszej szkole odbyła się dyskoteka z okazji
,,Andrzejek”. Udział w zabawie wzięli wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęto
przypomnieniem tradycji i zwyczajów związanych z Andrzejkami, oraz występem Adriany
Jaworskiej z klasy II Gimnazjum i Fabiana Wysockiego z klasy IV Szkoły Podstawowej.
Następnie uczniowie zostali zaproszeni do wróżenia przy stolikach. Wszyscy chętni mogli
uzyskać wiedzę m.in. na temat przyszłego zawodu, imienia przyszłego męża, przyszłej żony.
Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i nauczycieli. Po kilkunastu minutach
uczniowie zaczęli tańczyć na szkolnym holu. W rytm ulubionej muzyki bawiły się dzieci
wraz z opiekunami. Zabawę zorganizowały: Katarzyna Jackiewicz, Emilia Wojtera,
Agata Witkowska-Zadylak i Anna Seligman.
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13. Przegląd Pieśni Religijnej
W dniu 23.11.2016 roku w ramach jubileuszowego XXV Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej w Brodnickim Domu Kultury odbył się Przegląd Pieśni Religijnej.
Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu wykonawców z całego powiatu.
Naszą szkołę reprezentował zespół ,,Siewcy" w składzie:
1. Karolina Cholewczyńska – klasa V Szkoła Podstawowa,
2. Miłosz Meler – klasa VI Szkoła Podstawowa,
3. Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa,
4. Adriana Jaworska – klasa II Gimnazjum,
5. Wiktoria Meler – klasa II Gimnazjum,
6. Natalia Malinowska – klasa III Gimnazjum,
7. Katarzyna Charysz – klasa III Gimnazjum.
Zespół

wykonał

piosenkę

,,Wśród

tylu

Uczniów przygotował Rafał Rychlewski.

30

dróg”,

za

którą

otrzymał

wyróżnienie.
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14. Mikołajki
W naszej szkole, jak co roku 6 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe dla całej
szkoły. Na samym początku Pan Jurek sprawdził wiedzę uczniów z wiadomości o Świętym
Mikołaju. Padły pytania dotyczące stroju oraz zamieszkania Świętego. Bardzo ważnym
punktem były odpowiedzi dotyczące Mikołajkowych prezentów znalezionych w butach.
Były słodycze, zabawki, pieniądze, ale także obierki.
Po

części

artystycznej,

którą

przygotował od strony muzycznej Pan Rafał,
nadeszła wreszcie chwila, kiedy to przybył
do

nas

Święty

Mikołaj.

Wszyscy

byli

szczęśliwi, a szczególnie Pan woźny Leszek.
Nasz wspaniały gość otrzymał od uczniów
naszej szkoły poważny stosik listów, w których
dzieci napisały, o czym marzą. Były też listy,
w których dziękowano za prezenty z ubiegłego
roku, a także list, w którym ktoś zapewniał, że to on w tym roku przygotuje prezent dla
Świętego Mikołaja. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Mikołaj bardzo się
śpieszył, jednak obiecał, że wszystkich obdaruje w noc Wigilijną.
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15. Wyjazd do kina
9 grudnia został zorganizowany wyjazd do kina Cinema City w Toruniu na film
pt. "Magiczne zwierzęta i jak je znaleźć". Wyjazd zorganizował Jurek Ochlak, a pomogli mu
Rafał Rychlewski i Michał Gutkowski. Do kina szkolnym autobusem pojechały trzy
klasy: I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy, II-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy
i III Gimnazjum. Film bardzo wszystkim się podobał, a na dodatek podziwialiśmy wspaniale
przystrojony rynek Starego Miasta w Toruniu. Poczuliśmy magię nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia. To był bardzo udany wyjazd, a co ważne nasi uczniowie znowu
udowodnili, że potrafią zachowywać się perfekcyjnie i są bardzo kulturalnymi osobami,
szczególnie w miejscach publicznych. Wiosną znowu pojedziemy do kina.
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16. Święta Bożego Narodzenia
Nastał grudzień i czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 21 grudnia cała
społeczność naszej szkoły uczestniczyła w uroczystym apelu Bożonarodzeniowym. Tego dnia
gościliśmy w naszej szkole posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Zbigniewa
Sosnowskiego, Starostę Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego, kierownika Powiatowego
Centrum Obsługi w Brodnicy Pana Pawła Kubicza, kierownika Warsztatów Terapii
Zajęciowej Panią Barbarę Tuptyńską, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brodnicy Panią Hannę Królikowską i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Panią Izabellę Lewandowską oraz rodziców naszych uczniów.
Piękne polskie kolędy i pastorałki przedstawiła każda z klas wraz ze swoimi
wychowawcami i nauczycielami. Uczniowie z pomocą nauczycieli przedstawili jasełka.
Do szopy, gdzie Maryja wraz z Józefem czuwała nad Dzieciątkiem, przybyli pasterze wraz ze
zwierzątkami, trzej królowie, dzieci i dorośli. Na zakończenie wspólnego wigilijnego apelu
wszyscy zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły odśpiewali wspólnie
kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, a piękne dziecięce anioły podzieliły się opłatkiem
z Panią Dyrektor Anną Słomińską i zaproszonymi gośćmi w imieniu całej społeczności
szkolnej. Po wysłuchaniu świątecznych życzeń uczniów i gości, Pani Dyrektor Anna
Słomińska zaprosiła wszystkich do wigilijnego stołu, aby dalej wspólnie świętować.
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17. Teatr lalek z Nowego Sącza
17.01.2017 roku, w naszej szkole pojawił się dwuosobowy teatr lalek z Nowego Sącza
z przepiękna bajką zatytułowaną "Muzykanci z Bremy". Wszyscy byli zaskoczeni faktem, że
dwie osoby zaczarowały nas magią teatru na prawie godzinę.
Uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele i pracownicy z dużym zainteresowaniem
i z ogromną przyjemnością uczestniczyli w tym szkolnym święcie teatru. Była to pierwsza
wizyta tej trupy w naszej szkole, ale mamy nadzieję, że wkrótce ponownie będziemy
ich gościć z nowym przedstawieniem. Czekamy!!!
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18. XIX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Brodnicy
W dniu 20.01.2017 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje
XIX Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, w którym brało udział kilkudziesięciu
uczestników z całego powiatu. Naszą szkołę reprezentował zespół ,,Siewcy” w składzie:

1. Adriana Jaworska – klasa II Gimnazjum,
2. Adrian Cieczko – klasa I Gimnazjum,
3. Natalia Lange – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
4. Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa.

W kategorii solistów naszą szkołę reprezentowała Adriana Jaworska, która wykonała kolędę
,,Tobie mały Panie”. Zespół ,,Siewcy” wykonał pastorałkę ,,Skrzypi wóz”. Decyzją jury
zespół ,,Siewcy” zakwalifikował się do finału powiatowego.
W dniu 23.01.2017 roku w Brodnickim Domu Kultury odbył się finał XIX Powiatowego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Reprezentujący naszą szkołę zespół ,,Siewcy” otrzymał dyplom
za udział.
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19. Zabawa Noworoczna
W czwartek, 26 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyła się Zabawa Noworoczna,
w której udział wzięli wszyscy uczniowie. Zgromadzone dzieci na holu szkolnym powitała
Emilia Wojtera i zaprosiła do wspólnej zabawy. Pierwszy utwór ,,Oczy zielone” wykonała
tradycyjnie uczennica klasy II Gimnazjum Adriana Jaworska. W rytm doskonałej muzyki
bawiły się dzieci przebrane w stroje karnawałowe.
Zorganizowane

zostały

również

konkursy dla

młodszych i starszych dzieci.

Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych w ,,Konkursie z krzesłami” zostali: Kacper
Gregrowski – klasa V Szkoły Postawowej, Jakub Malinowski – klasa I Gimnazjum i Rafał
Berent – klasa III Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Z kolei w ,,Jedzeniu chrupek na czas”
najlepszy okazał się Łukasz Petla – klasa I Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wszyscy
uczniowie biorący udział w zabawie otrzymali cukierki, a zwycięzcom wręczono czekolady.
Zabawę zorganizowały: Emilia Wojtera, Katarzyna Jackiewicz i Anna Wit.
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20. Pożegnanie Pana Woźnego
Po 8 latach obecności w naszej szkole, Pan Piotr zmienił pracę. W związku z tym
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły postanowili zrobić mu niespodziankę – pożegnalną
akademię szkolną. Przez kilka dni w całkowitej tajemnicy trwały przygotowania do tego
odrobinę

smutnego

wydarzenia.

Celem,

którego

było

humorystyczny Naszemu Panu Piotrowi, za wspaniały czas,
który spędziliśmy z nim w naszej szkole.
Została przygotowana wspaniała dekoracja, której
głównym elementem była ciężarówka z tektury. Co więcej,
był również "poprawkowy" egzamin na prawo jazdy,
a także wspomnienia na zdjęciach. Akademię szkolną
uwieńczył

niesamowity

występ

naszych

uczniów

z piosenkami o Panu Piotrze. Szkoda, że musieliśmy
pożegnać naszego Pana Woźnego, obiecał jednak, że będzie
nas odwiedzał. Nie mówimy więc żegnaj, ale do zobaczenia.
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podziękowanie

w sposób
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21. Walentynki
14 lutego 2017 roku korzystając z faktu, iż trwa karnawał, w naszej szkole odbyła
się zabawa taneczna z okazji Walentynek. Uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami
bawili

się w rytm wspaniałej muzyki. Utwory zostały tradycyjnie przygotowane przez

uczniów klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy: Łukasza Petli i Karola Górskiego.
Na początku wystąpiła Adriana Jaworska z klasy II Gimnazjum śpiewając związaną
z uroczystością piosenkę pt. „Miłość jak wino”. W trakcie zabawy odbywały się konkursy,
do których chętnych nie brakowało. W nagrodę za udział, uczniowie otrzymywali słodkie
upominki.
Korytarz szkolny udekorowano czerwonymi sercami. Podczas uroczystości
uczniowie mieli możliwość przekazania swojej ,,Walentynki” ulubionej osobie. Zabawę
zorganizowali: Emilia Wojtera, Katarzyna Jackiewicz, Anna Wit i Michał Gutkowski.
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22. Dzień Kobiet
W środę 8 marca jak co roku do naszej szkoły zawitał „Teleturniej Telewizyjny”
z okazji Dnia Kobiet. Tym razem, wraz z życzeniami dla Naszych Pań, odbyły się
kwalifikacje do programu „Mam Talent”, które rejestrowane były przez „TVN”.
Do wykonania różnorodnych zadań „na ochotnika” zgłosiły się panie nauczycielki,
Pani Dyrektor oraz uczennice naszej szkoły. W szanownym jury zasiedli prezesi (uczniowie
naszego

Gimnazjum),

którym

towarzyszyła

ochrona

w postaci

Agentów

(panowie

nauczyciele). Zabawie towarzyszyło dużo śmiechu i radości. Wykonywane zadania często
wymagały zwinności, sprytu, a czasami okazywały się nawet trudne do zrealizowania –
żonglowanie bańkami mydlanymi, kręcenie talerzami na kijku, wykonanie origami z dużego
arkusza papieru, czy też pokonanie labiryntu z zasłoniętymi oczyma. Już teraz ciekawi
jesteśmy co będzie się działo za rok...

.
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23. Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Emilii Wojtera i Bożeny
Błaszkiewicz, pod opieką nauczycieli i opiekunów wyruszyli na pierwszy tegoroczny
wiosenny spacer. Ze śpiewem na ustach i kwiatach w dłoniach z zaciekawieniem oglądali
ptaki latające kluczem, wypatrywali pierwszych kwiatów w ogrodach i cieszyli się
pierwszymi promieniami słońca.
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24. Wycieczka klas I i II – III Szkoły Przysposabiającej do Pracy
W dniu 31.03.2017 roku uczniowie klasy I oraz II-III Szkoły Przysposabiającej
do Pracy udali się na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną ,,Bagienna Dolina Drwęcy"
w miejscowości Bobrowiska. Wraz ze swoimi nauczycielami: Rafałem Rychlewskim, Jerzym
Ochlakiem i Agatą

Witkowską-Zadylak uczniowie

dojechali

autobusem komunikacji

miejskiej na pętlę michałowską, a następnie odbyli kilkukilometrowy marsz do miejscowości
Bobrowiska. Czytając uważnie rozmieszczone wzdłuż ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej
tablice, dowiedzieli się ciekawych informacji o faunie i florze występującej w Dolinie
Drwęcy. Zaopatrzeni w lornetki, doszli do punktu obserwacyjnego znajdującego się nad
rozlewiskami rzeki Drwęcy, gdzie mogli zobaczyć liczne gatunki ptaków (dzikie gęsi, łyski,
czaple siwe, żurawie), które właśnie rozpoczęły okres lęgowy.
Dla wielu uczniów był to pierwszy, tak bliski kontakt z przyrodą Brodnickiego Parku
Krajobrazowego.
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25. XVII Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych, który odbył się
7 kwietnia 2017 roku w Bobrowie. Jego celem było kultywowanie
tradycji

wykonywania palm wielkanocnych oraz rozwijanie

pomysłowości i kreatywności w ramach ozdabiania palm.
Szkołę reprezentowali uczniowie klasy I, III Gimnazjum,
którzy w swojej kategorii otrzymali trzecie miejsce. Nagrodzona
palma powstała pod kierunkiem nauczycieli: Emilii Wojtery,
Eweliny Kłos oraz Agnieszki Mianeckiej.
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26. Promowanie czytelnictwa
Dnia 25 kwietnia 2017 roku na zaproszenie B. Błaszkiewicz przybyło sześcioro
uczniów pod opieką Iwony Sochackiej z „Szkolnego Koła Wolontariackiego”, które działa
przy III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Wolontariusze czytali wiersze oraz zagadki
o zwierzętach uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Natomiast, dnia 26 kwietnia 2017
roku Sylwia Salej z Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna czytała „Legendy Polskie”
uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Celem takich
czytelnictwa

wśród

zajęć

jest

promowanie

uczniów,

poznawanie

i integrowanie się z uczniami, a także pracownikami
brodnickich instytucji. Każde takie spotkanie jest
dla naszych uczniów nowym doświadczeniem i daje
możliwość rozwijania umiejętności społecznych.
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27. Konkurs logopedyczny „Rusz Głową”
Dnia 26.04.2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się Konkurs
logopedyczny „Rusz Głową”. W konkursie łącznie brało udział 16 uczniów ze Szkoły
Podstawowej,

Gimnazjum,

Szkoły

Przysposabiającej

do

Pracy.

Uczniowie

mieli

do wykonania osiem zadań obrazkowych. Zadania polegały na wykazaniu się umiejętnością
rozumienia pojęć, łączeniu obrazków w pary na zasadzie logicznych skojarzeń, wskazywaniu
obrazków na określoną głoskę, podziale wyrazów na sylaby i przeliczaniu sylab, wykazaniu
się znajomością zawodów i ich atrybutów, wskazywaniu obrazków, które nie pasują
do pozostałych, grupowaniu obrazków pasujących do siebie. Organizatorami konkursu były:
Beata Górska i Małgorzata Krajewska
Uczestnicy konkursu:
Wysocki Fabian, Wiśniewski Maciej – klasa IV Szkoła Podstawowa,
Cholewczyńska Karolina – klasa V Szkoła Podstawowa,
Charysz Katarzyna, Cieczko Adrian, Malinowski Jakub – klasa I-III Gimnazjum,
Jabłoński Adrian, Kostrzewski Paweł – klasa III Gimnazjum,
Dombrowska Joanna, Grąska Anna, Rutkowski Mateusz – klasa I Szkoła Przysposabiająca
do Pracy,
Berent Rafał, Szulc Piotr – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Luty Angelika, Reszka Dorota, Romanowska Hanna – klasa III Szkoła Przysposabiająca
do Pracy.
Zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Wysocki Fabian klasa IV Szkoła Podstawowa,
II miejsce – Adrian Jabłoński klasa III Gimnazjum,
III miejsce – Luty Angelika klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy.
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28. IX Brodnickiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
W dniu 28.04.17 roku w auli w Brodnickim Domu Kultury odbył się IX Brodnicki
Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym uczestniczyli wykonawcy z całego
powiatu. Naszą szkołę reprezentował zespół ,,Play" w składzie:
1. Katarzyna Charysz – klasa III Gimnazjum,
2. Natalia Malinowska – klasa III Gimnazjum,
3. Adriana Jaworska – klasa II Gimnazjum,
4. Paweł Kostrzewski – klasa III Gimnazjum,
5. Adrian Jabłoński – klasa III Gimnazjum,
6. Karolina Cholewczyńska – klasa V Szkoła Podstawowa,
7. Anita Świeczak – klasa VI Szkoła Podstawowa.
Zespół wykonał utwór: „Pierwsza Kadrowa”. Decyzją jury, z grona kilkudziesięciu
wykonawców z całego powiatu, nasz zespół otrzymał wyróżnienie i zakwalifikował się
do koncertu laureatów, który odbył się 03.05.17 roku. W czasie tego koncertu zespół otrzymał
dyplom i nagrodę rzeczową z rąk Burmistrza Brodnicy.
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29. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
"Z uśmiechem przez świat”
Dnia 5 maja uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy brali udział
w

III

Wojewódzkim Dniu

Godności

Osób

z Niepełnosprawnością

Intelektualną

„Z uśmiechem przez świat – podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób
Niepełnosprawnych – 5 maja 2017”. Opiekunami podczas wydarzenia byli: Agnieszka
Mianecka, Emilia Wojtera, Michał Gutkowski.
Uczniowie z chęcią wzięli udział w najróżniejszych sesjach warsztatowych
dla dzieci i młodzieży propagujących Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych:
m.in. w warsztatach plastycznych, taneczno-muzycznych z elementami folkloru oraz w grach
i zabawach stolikowych. Pobyt w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu uatrakcyjniał festiwal
twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzień uświetniły występy wokalne oraz
wokalno-taneczne. Gospodarze ugościli nas herbatą i drożdżówką, a także pysznym obiadem.
Wizytę w Toruniu zakończyliśmy spacerem po Starówce. Odwiedziliśmy dom
Mikołaja Kopernika oraz jego pomnik. Tam zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Byliśmy także pod Krzywą Wieżą i stanęliśmy pod jej murami. Przed odjazdem zjedliśmy
pyszne lody w McDonalds.
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30. Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej „Pejzaż wiosenny”
W maju w dniach 08-12.05.17 roku na lekcjach informatyki odbył się szkolny konkurs
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, a także rozwijanie wśród uczniów
dostrzegania piękna przyrody i poszanowania jej.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej
do Pracy. W konkursie wzięło udział 21 uczniów, którzy wykonywali swoje prace w edytorze
grafiki
konkursu

Paint.
były:

Organizatorami
Iwona

Roszak

i Danuta Wróblewska.
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Nagrodzono następujące prace:

W kategorii Gimnazjum:
I miejsce

Jakub Malinowski – klasa I Gimnazjum,

II miejsce

Katarzyna Charysz – klasa III Gimnazjum,

III miejsce

Natalia Malinowska – klasa III Gimnazjum,

wyróżnienie

Paweł Kostrzewski – klasa III Gimnazjum.
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W kategorii Szkoły Przysposabiającej do Pracy:
I miejsce

Piotr Szulc – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

II miejsce

Damian Sugalski – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

III miejsce

Joanna Dombrowska – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

wyróżnienie

Angelika Warlikowska – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
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31. Szkolny konkurs plastyczny „Żyj zdrowo – kolorowo”
Od 24.04.2017-09.05.2017 roku trwał w naszej szkole konkurs plastyczny pod hasłem
„Żyj zdrowo – kolorowo”, który przeznaczony był dla wszystkich naszych uczniów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10.05.2017 roku. Organizatorami konkursu były:
Emilia Wojtera, Bożena Błaszkiewicz i Anna Wit. Do konkursu zostało zgłoszonych 28 prac.
Uczniowie wykonywali pod okiem nauczycieli
prace według własnego pomysłu.
Najpiękniejszą
w składzie:

Magdalena

pracę

wybrało jury

Leszczyna,

Bożena

Błaszkiewicz, Barbara Sobieszyńska. Nagrodzono
następujące prace:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Hubert Kostrzewski klasa II Szkoła Podstawowa,
II miejsce – Ewa Frągnowska klasa III Szkoła Podstawowa,
III miejsce – Sandra Sikorska klasa I Szkoła Podstawowa,
Wyróżnienie – klasa IV.
Gimnazjum:
I miejsce – Katarzyna Charysz klasa III Gimnazjum,
II miejsce – Wiktoria Meler klasa II Gimnazjum,
III miejsce – Mariusz Malinowski klasa II Gimnazjum.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
I miejsce – Joanna Niewiadowska klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
II miejsce – Igor Zieliński klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
III miejsce – Kamil Krusiński klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
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32. Wycieczka do Torunia
Dnia 11 maja odbyła się wycieczka do Torunia, w której uczestniczyli uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami: Agnieszką Mianecką,
Emilią Wojterą, Katarzyną Jackiewicz i Michałem Gutkowskim. Główną atrakcją podczas
wycieczki była wystawa w „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”. Uczniowie poprzez
zabawę, badania, a także doświadczenia poznawali tajniki wiedzy np. działanie wodnego
młyna. Największe zainteresowanie wzbudziła wystawa „Rzeka”, gdzie uczniowie mieli
okazję samodzielnie zbudować tamę. Po zwiedzaniu i nauce przyszedł czas na relaks.
W tym celu uczniowie udali się do kina, gdzie wszyscy doskonale bawili się na filmie
„Dzieciak rządzi”. Po kinie wszyscy udali się na posiłek do ulubionej dziecięcej restauracji.
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33. XIII Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjanlnych
w Grudziądzu
13.05.2017 roku odbył się XIII Kujawsko-Pomorski Turniej
Badmintona Olimpiad 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 upośledzeniem
umysłowym.
2. Popularyzowanie badmintona jako dyscypliny sportowej dla osób niepełnosprawnych
umysłowo.
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.
Nagrody:
Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział
w Turnieju wręczone zostały medale za I, II, III miejsce oraz
wstążki za dalsze miejsca.
Naszą szkołę na turnieju reprezentowali następujący uczniowie:
1. I miejsce – Joanna Dombrowska klasa I Szkoła Przysposabiająca
do Pracy,
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2. III miejsce – Katarzyna Charysz klasa III Gimnazjum,
3. II miejsce – Rafał Berent klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
4. I miejsce – Jakub Malinowski klasa I Gimnazjum,
5. I miejsce – Łukasz Petla klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
6. IV miejsce – Mariusz Malinowski klasa II Gimnazjum,
7. II miejsce – Kacper Gregrowski klasa V Szkoła Podstawowa,
8. III miejsce – Miłosz Meler klasa VI Szkoła Podstawowa,
9. II miejsce – Kamil Jankowski klasa III Gimnazjum,
10. III miejsce – Marcin Malinowski klasa V Szkoła Podstawowa,
11. II miejsce – Adrian Jabłoński klasa III Gimnazjum.
Opiekę nad uczniami na turnieju sprawowały: Emilia Wojtera, Bożena Błaszkiewicz.
Natomiast, kierownikiem wyjazdu była Mariola Klimek.
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34. Konkurs Wiedzy Informatycznej
W maju 2017 roku odbył się Szkolny Konkurs
Wiedzy Informatycznej. W konkursie wzięło udział
9 uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Organizatorami

konkursu

była

Iwona

Roszak

i Danuta Wróblewska. Uczniowie, aby sprawdzić
swoją

wiedzę

informatyczną

rozwiązywali

test

i krzyżówkę.
Oto zwycięzcy:
I miejsce

Rafał Berent – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

II miejsce

Natalia Lange – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Igor Zieliński – klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

III miejsce

Anna Grąska – klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Hanna Romanowska III Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy.
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35. Apel „Żyj zdrowo – kolorowo”
16 maja odbył się apel promujący zdrowy styl życia pod
hasłem „Żyj zdrowo – kolorowo”. Apel prowadziły Emilia
Wojtera i Bożena Błaszkiewicz, która zaprezentowała i omówiła
uczniom zasady zdrowego odżywiania i piramidę zdrowia.
Celem konkursu było przybliżenie uczniom w jaki sposób mogą
dbać o zdrowie.
Uczniowie

Gimnazjum

i Szkoły

Przysposabiającej

do Pracy przygotowali wcześniej ze swoimi nauczycielami
plakaty o tematyce prozdrowotnej, które pięknie zaprezentowali całej społeczności szkolnej.
Pojawiły się plakaty promujące picie wody, jedzenie śniadań,
spożywanie owoców i warzyw, uprawianie sportu i przeciw
używkom.
Zwracając uwagę na to, że ruch jest podstawą zdrowego
życia

wspólnie

gimnastykowaliśmy

się

przy

piosence

„A gimnastyka dobra sprawa”. Na zakończenie trzy drużyny
brały udział w wesołej rywalizacji. Uczestnicy między innymi
pili wodę przez słomkę, tarli marchewkę, rozpoznawali owoce
i warzywa po smaku i musieli wykazać się wiedzą jak zdrowo się
odżywiać.
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36. Kampania „Najbardziej usportowiona klasa”
17 maja 2017 roku na sali gimnastycznej odbyły się szkolne zawody sportowe
w Bocce. Organizatorem zawodów była Mariola Klimek – nauczyciel wychowania
fizycznego. Celem głównym imprezy było promowanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
Tego dnia miały miejsce zarówno gry indywidualne jak i drużynowe.

Zawody zwyciężyli:

DZIEWCZĘTA: I miejsce – Katarzyna Charysz klasa III Gimnazjum,
II miejsce – Natalia Malinowska klasa III Gimnazjum,
III miejsce – Karolina Cholewczyńska klasa V Szkoła Podstawowa,

CHŁOPCY: I miejsce – Piotr Szulc klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
II miejsce – Rafał Berent klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
III miejsce – Łukasz Petla klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
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38. Wycieczka do Sierpca
Dnia 17 maja 2017 roku uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej wraz
z wychowawcami B. Błaszkiewicz, J. Król i I. Roszak uczestniczyli w wycieczce do Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Największą atrakcją dla dzieci była przejażdżka wozem konnym wśród pól i łąk.
Dzieci mogły obserwować przyrodę, zwierzęta na wiejskich podwórkach, bociana i inne
ptaki. Co ciekawsze dzieci zaglądały do wnętrz wiejskich chat i dworku polskiego.
Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem na łonie natury.
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39. Wycieczka po zabytkach w Brodnicy

Dnia 19 maja grupa uczniów z klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką
Jerzego Ochlaka, Rafała Rychlewskiego i Agaty Witkowskiej-Zadylak wzięła dział
w wycieczce po pięknych zakątkach miasta Brodnicy. Wyprawę rozpoczęli od dojazdu
komunikacją miejską na ul. Kamionka i udania się pod siedzibę Urzędu Miasta Brodnicy.
Stamtąd, śladami Anny Wazówny, wyruszyli pod rezydencję starostów brodnickich: Pałac
Anny Wazówny przy ul. Zamkowej. Pod tamtejszym pomnikiem, słynący z nietuzinkowego
poczucia

humoru

Jerzy Ochlak, przygotował

dla

uczniów

matematyczny konkurs.

Mimo, iż zadanie było bardzo trudne, to dostarczyło uczniom mnóstwo śmiechu i dobrej
zabawy.
W miłym nastroju wspólnie zwiedzili pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej. Z ust Pani bibliotekarki uczniowie otrzymali wiele cennych informacji
i wskazówek, a

przede wszystkim silnej motywacji do samodzielnego rozwijania

zainteresowania czytelnictwem. Istotnym punktem wycieczki było obejrzenie pobliskich ruin
zamku

krzyżackiego,

będącego

w posiadaniu

Muzeum

Regionalnego

w Brodnicy.

Nie zabrakło również czasu na przerwę, aby zjeść pyszne lody. Po krótkim nabraniu sił,
uczniowie udali się w drogę powrotną do szkoły, zwiedzając przy tym piękny spichlerz przy
ul. Św. Jakuba oraz słynną Wieżę Bocianią. Wspólny spacer po brodnickich zabytkach
był wspaniałą okazją do poznania pięknych zakątków miasta i poznania jego historii.
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40. Wycieczka „Moja okolica w świetle obiektywu”
Dnia 22 maja 2017 roku odbyła się wycieczka uczniów Gimnazjum II-III pod hasłem
„Moja okolica w świetle obiektywu”. Pod opieką Agnieszki Mianeckiej i Michała
Gutkowskiego, uczniowie odwiedzili najciekawsze miejsca w Brodnicy. Poznawali zabytki
architektoniczne związane z najbliższą okolicą. Odwiedzili miejsca historyczne. Uczyli się
nie tylko orientacji w terenie, ale także planowania trasy wycieczki. Uczniowie spędzili
przyjemnie czas podziwiając nasze miasto. Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się
do McDonald’s na pyszne przekąski i lody.
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41. „Wolontariat 2017” – Fundacja Orange
Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska wraz z Fundacją Orange realizowali
w powiecie brodnickim program edukacyjny „Wolontariat 2017”. W szkołach w Brodnicy
i Jabłonowie Pomorskim przeprowadzane były ciekawe wykłady i spotkania warsztatowe.
W

ramach

akcji

„Wolontariat”,

Badawczo-Rozwojowego

i Fundacji

24

maja
Orange

2017

roku

prowadzili

wolontariusze
spotkania

Centrum
w szkołach

i przedszkolach.
Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy objęty został warsztatami plastycznymi.
W

zajęciach

Uczniowie

uczestniczyło
razem

z

80

osób.

nauczycielami

i wolontariuszami wykonywali różne prace
plastyczne na płótnach. Wszyscy świetnie się
bawili przez dwie godziny. Na zakończenie
warsztatów uczestnicy zrobili sobie wspólne
pamiątkowe zdjęcie.
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42. XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki
W dniu 24.05.2017 roku w Klubie ,,Akcent” w Grudziądzu odbył się XIV Wojewódzki
Konkurs

Piosenki,

w którym

uczestniczyli

wykonawcy

z

całego

województwa.

Naszą szkołę w kategorii zespoły reprezentował zespół ,,Play" w składzie:
1. Katarzyna Charysz – klasa III Gimnazjum,
2. Natalia Malinowska – klasa III Gimnazjum,
3. Adriana Jaworska – klasa II Gimnazjum,
4. Wiktoria Meler – klasa II Gimnazjum,
5. Adrian Jabłoński – klasa III Gimnazjum,
6. Karolina Cholewczyńska – klasa V Szkoła
Podstawowa.
Zespół wykonał utwór ,,Siła przyjaźni”. W kategorii solistów wystąpiła Natalia Malinowska –
klasa III Gimnazjum wykonując utwór ,,Chodzą ulicami ludzie”. W gronie kilkudziesięciu
wykonawców z całego województwa decyzją jury zespół ,,Play” zdobył V miejsce,
a wśród solistów Natalia Malinowska uzyskała III miejsce.
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43. Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu pt. „Laurka dla Mamy”
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy
już po raz trzeci wzięli udział w Powiatowym Konkursie
Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
pt. „Laurka dla Mamy”. Organizatorem konkursu było
Stowarzyszenie

Wsparcia

Osób

Niepełnosprawnych

„AGIS”. 25 maja w Brodnickim Domu Kultury odbyło się
uroczyste wręczenie nagród. Jury w składzie: Maria Mełnicka, Michał Gutkowski, Jolanta
Tobiasz Grabowska, spośród 73 prac wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych.
Nadesłane prace wykonane były różnymi technikami. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali upominki i dyplomy.
Wyróżnieni spośród naszych uczniów zostali:
Kategoria wiekowa 11-18:
1. Adrian Sudaj.
Wyróżnienie otrzymali: Jakub Malinowski, Paweł Kostrzewski.
Kategoria wiekowa 19-24:
1. Natalia Malinowska, Natalia Lange,
2. Joanna Niewiadowska, Joanna Dombrowska,
3. Hanna Romanowska, Angelika Luty.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście:
Radna Powiatu Pani Anna Małkiewicz, Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Hanna Królikowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Brodnicy Pani Anna Słomińska.
Sponsorami konkursu były firmy i instytucje: Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Bank Spółdzielczy, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Renata, Marek
Hildebrandt, Firma Seni, Firma Bridplast, Centrum Handlowe „Robi”, Zakład Budowlano
Produkcyjny

„Westerbud”.

Podczas

uroczystości

swoje

zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy.
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umiejętności

artystyczne
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44. Dzień Matki
W piątek 26 maja w naszej szkole
odbyła

się

niecodzienna

uroczystość

z okazji Dnia Matki. Na zaproszenie
uczniów przybyły nasze kochane Mamy.
Uczniowie przygotowali dla Nich
krótką część artystyczną. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wzbudzili tym ogromne
wzruszenie przybyłych gości, nie zabrakło również radości i dumy ze swoich dzieci.
Na koniec uczniowie odśpiewali swoim Mamom „Sto lat” i wręczyli laurki i bibułkowe
kwiaty.

Organizatorami

uroczystości

byli:

Rafał Rychlewski, Bożena Smoła.
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Beata

Górska,

Małgorzata

Krajewska,
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44. Festyn Małych Ojczyzn
W sobotę 27 maja nasza szkoła wzięła udział w Festynie Małych Ojczyzn, który odbył
się w Brodnicy na Przedzamczu. Impreza ta, to wspólna inicjatywa samorządów
terytorialnych powiatu brodnickiego, której celem było zintegrowanie mieszkańców oraz
zaprezentowanie walorów turystycznych gmin i miasta.
Nauczyciele naszej szkoły przygotowali stoisko, na którym najmłodsi uczestnicy
festynu mogli samodzielnie lub z pomocą przygotować dla siebie bransoletki lub wisiorki
z koralików. Mogli również malować lub rysować obrazki dla swoich Mam. Chętnym
dzieciom nauczyciele malowali twarze specjalnymi farbami. Każde dziecko, które przybyło
na stoisko ze swoją mamą, mogło zadedykować Jej piosenkę, którą przy akompaniamencie
gitary śpiewali dla nich nauczyciele. Mamy były bardzo wzruszone,
z niejednego oka popłynęła łezka. Wszystkie Mamy otrzymały
bibułkowe kwiaty wykonane przez uczniów naszej szkoły. Stoisko
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników
festynu.
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45. Dzień Treningu Aktywności Motorycznej
Dnia 29 maja 2017 roku odbył się w naszej szkole Dzień Treningu Aktywności
Motorycznej. Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) przeznaczony jest dla
osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach w oficjalnych
dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. W szkolnym Dniu Treningu Aktywności
Motorycznej wzięło udział 20 uczestników, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich
możliwości i postępów.
Uczestnicy wykonywali następujące zadania: nakładanie obręczy
na stojak, zbijanie kręgli, zbieranie przedmiotów różnej wielkości, strzał
na bramkę, pokonywanie ławeczki gimnastycznej, przetaczanie. Wszyscy
bardzo dzielnie, wytrwale i na miarę swoich możliwości wykonywali każde
zadanie. Przeżywali radość i poczucie dumy ze swoich osiągnięć. Szkolny
Dzień Treningu Aktywności Motorycznej przygotowały: Jolanta Król,
Emilia Wojtera, Bożena Błaszkiewicz, Ewelina Król i Anna Seligmann.
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46. Dzień Dziecka
1 czerwca obchodzimy święto wszystkich dzieci tych małych i tych nieco większych.
W naszej szkole także świętowano ten miły i wesoły dzień. Nauczyciele wraz z uczniami
przygotowali wesołe przedstawienie na postawie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”.
Gościliśmy tego dnia wiele osób: Pana Starostę Powiatu Brodnickiego Piotra Boińskiego,
Pana Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy
Stanisława

Czajkowskiego,

Panią

Dyrektor

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w Brodnicy Hannę Królikowską, Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodnicy Wiesławę Jaranowską i Pana Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej
w Brodnicy Kazimierza Gutowskiego oraz rodziców naszych uczniów. Goście przynieśli
dla naszych uczniów słodkie upominki.
Po części artystycznej dla wszystkich dzieci przygotowano moc atrakcji: zabawy
sportowe, malowanie obrazów na sztalugach, malowanie twarzy, robienie korali i bransoletek
z koralików, dmuchany zamek. Uczniowie i nauczyciele rozegrali także mecze unihokeja.
Po wielu atrakcjach wszyscy mogli posilić się kiełbaską z grilla, pizzą i drożdżówką, a na
deser zjeść pysznego loda. Dzień Dziecka zakończył się wspólną zabawą przy muzyce.
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47. Debata profilaktyczna
Dnia 2.06.2017 roku odbyła się debata profilaktyczna. Zaproszony gość kurator
sadowy Pani Hanna Potempa zapoznała uczniów z konsekwencjami prawnymi nadużywania
używek, a Pani pedagog Katarzyna Jackiewicz przypomniała procedury bezpieczeństwa
obowiązujące w szkole. Uczniowie młodszych klas zaprezentowali plakaty o szkodliwości
papierosów, alkoholu i narkotyków. Podczas debaty szkolnej na temat używek odbył się
konkurs wiedzy o tematyce profilaktycznej. Organizatorami konkursu były Katarzyna
Jackiewicz i Iwona Roszak.
W konkursie wzięli udział przedstawiciele 6 oddziałów ze szkół: Gimnazjum
i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdy oddział reprezentowały 2 osoby. Uczniowie
rozwiązywali test i krzyżówkę o tematyce profilaktycznej. Poprawność wykonania zadania
oceniała komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Jackiewicz i Iwona Roszak. Uczniowie
otrzymali dyplomy.
Przyznano następujące miejsca:
▪

I miejsce – klasa II Gimnazjum,

▪

I miejsce – klasa III Gimnazjum,

▪

II miejsce – klasa I-III Gimnazjum,

▪

III miejsce – klasa III Szkoły Przysposabiającej do Pracy,

▪

III miejsce – klasa II-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy,

▪

IV miejsce – klasa I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
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48. VI Meeting Lekkoatletyczny „Barwy Sprawności” w Toruniu
Dnia 6 czerwca 2017 roku uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Brodnicy pod opieką Agnieszki
Mianeckiej
w VI

i Michała

Gutkowskiego

MEETINGU

„BARWY

brali

udział

LEKKOATLETYCZNYM

SPRAWNOŚCI”

w Toruniu.

Nasi

zawodnicy wytrwale walczyli i zdobyli kilka medali.
• Wiktoria

Meler

z

klasy

II

Gimnazjum,

otrzymała złoty medal za zajęcie I miejsca w rzucie piłką lekarską oraz medal
brązowy za zdobycie III miejsca w biegu na 250 metrów.
• Natalia Malinowska z klasy III Gimnazjum, zdobyła brązowy medal za zajęcie
III miejsca w rzucie piłką lekarską dla dziewcząt.
• Jakub Malinowski z klasy I Gimnazjum, otrzymał brązowy medal za zdobycie
III miejsca w rzucie piłką lekarską dla chłopców.
• Miłosz Meler z klasy VI Szkoły Podstawowej zdobył srebrny medal w skoku w dal
z miejsca.
Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i słodkości. Na koniec imprezy uczestnicy
zawodów oraz ich opiekunowie zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

h
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49. Odwiedziny psa terapeuty

8 czerwca najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedziła
Pani Małgosia ze swoją sunią Aksą. Dzieci bardzo polubiły zajęcia
z psem, podczas których przytulały się chętnie do psa, a przy okazji
uczyły się wielu czynności i usprawniały pracę rąk.
Spotkanie

ze

zwierzakiem

wywołuje

i kształtuje pozytywne emocje. Już po raz trzeci, pies
terapeuta gościł w naszej szkole, na zaproszenie
B. Błaszkiewicz.
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50. Konkurs kulinarny

8

czerwca

2017

roku

odbył

się

konkurs

kulinarny.

Uczniowie

Szkoły

Przysposabiającej do Pracy rywalizowali między sobą o tytuł Mistrza Kuchni 2017 roku.
Podczas konkursu miały miejsce zagadki kulinarne, nakrywanie do stołu i wykonywanie
owocowego szaszłyka. Uczestnicy musieli obrać, pokroić i ponatykać owoce na patyczek
szaszłykowy.
W tym roku zwyciężyła Angelika Luty
z klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
tuż

za

nią

Rafał

Berent

również

z klasy III Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Za swoje wyczyny otrzymali oni honorowy tytuł
Mistrza kuchni. Angelika i Rafał w tym roku
kończą naszą szkołę i mamy nadzieje, że swoje
umiejętności wykorzystają w życiu. Konkurs
przygotowały

i

przeprowadziły

Jolanta

Grabowska i Bożena Błaszkiewicz.
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51. Szkolny konkurs plastyczny „Cztery pory roku”
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W maju 2017 roku odbył się konkurs plastyczny pod hasłem ''Cztery pory roku".
Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. W konkursie
wzięło udział 15 uczniów. Najwięcej uczestników zgłosiło się do niego z Gimnazjum i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy. Technika wykonania prac była dowolna. Prace konkursowe
składano do 31 maja 2017 r.
Komisja

w składzie:

K.

Jackiewicz,

A.

Mianecka

i M.

Gutkowski wybrała

8 najlepszych prac. Komisja w ocenianiu brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność
oraz kreatywność uczniów.
Najlepsze prace w kategorii Gimnazjum wykonali:
I miejsce – Jakub Malinowski z klasy I Gimnazjum,
II miejsce – Natalia Malinowska z klasy III Gimnazjum,
II miejsce – Wiktoria Meler z klasy II Gimnazjum,
III miejsce – Paulina Piotrowicz z klasy II Gimnazjum,
III miejsce – Adriana Jaworska z klasy II Gimnazjum,
Wyróżnienie otrzymał – Mariusz Malinowski z klasy II Gimnazjum.
Najlepsze prace w kategorii Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
I miejsce – Grzegorz Lewandowski z klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
wyróżnienie przyznano – klasie I-II Szkoły Przysposabiającej do Pracy za wspólną pracę.

.
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52. Biwak szkolny

Dania 13-14.06.2017 roku
uczestniczyli

uczniowie

Zespołu

Szkół

Specjalnych

w Brodnicy

w biwaku szkolnym na półwyspie Wądzyn. W otoczeniu zieleni, 16 uczniów

wraz z opiekunami i absolwentami rozlokowało się na terenie obiektu.
Uczestnicy biwaku mile spędzili czas przy wspólnych zabawach i grach na świeżym
powietrzu – najpierw piłka nożna, unihokej, tor przeszkód, potem przeciąganie liny i rzut do
celu. Dla wszystkich przygotowane były upominki i nagrody. Uczestnicy chętnie brali udział
w spacerach po okolicy – teren ośrodka, plaża, las, jezioro i plac zabaw, na którym były
huśtawki, karuzele, ścieżka zdrowia
itp. Nie odbyło się oczywiście bez
pieczenia kiełbasek przy ognisku
i wspólnym śpiewaniu.
Organizatorzy
M.

Klimek,

M.

biwaku:
Gutkowski,

J. Ochlak, R. Rychlewski.
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53. Spotkanie z policjantem
19 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z dzielnicowym
Pawłem Barczewskim. Policjant przeprowadził pogadankę na temat konsekwencji prawnych
stosowania agresji słownej w szkole oraz w Internecie. Przypomniał zagrożenia związane
z używaniem substancji psychoaktywnych. Uświadomił uczniom, że szczególnie w okresie
wakacyjnym istnieje niebezpieczeństwo handlu ludźmi m.in. w celu
przymusowej pracy.
Po spotkaniu z Panem Barczewskim pedagog szkolny Katarzyna
Jackiewicz i szkolny rzecznik praw ucznia Jerzy Ochlak przypomnieli
dzieciom informacje na temat bezpiecznego zachowania: w domu,
na ulicy, w lesie, nad wodą, w czasie prac polowych. Na koniec
uczniom zostały przedstawione adresy stron internetowych, służących
pomocą w trudnych sytuacjach oraz numery telefonów alarmowych.
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54. Pożegnanie III klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy
W dniu 20 czerwca 2017 roku odbyła się
uroczystość pożegnania absolwentów klas III Szkoły
Przysposabiającej
uczniów

do Pracy. Zebranych rodziców

i nauczycieli

powitał

w holu

szkoły

wychowawca klasy II-III Szkoły Przysposabiającej
do Pracy Rafał Rychlewski. Następnie absolwenci
przedstawili krótką część artystyczną przygotowaną
przez Małgorzatę Krajewską. Po słowach wierszy
mówiących o pożegnani szkoły i starcie w dorosłe
życie, głos zabrała Pani Dyrektor Anna Słomińska,
która

życzyła

wszystkim uczniom kończącym

szkołę powodzenia na dalszej drodze życia.
Wszyscy absolwenci otrzymali upominek
w postaci ozdobnej księgi, przygotowanej przez
młodszych

kolegów

pod

kierunkiem

Jurka

Ochlaka. Następnie głos zabrała przedstawicielka
rodziców, która podziękowała nauczycielom za ich
trud. Wyrazem tej wdzięczności były kwiaty dla
Pani Dyrektor i nauczycieli. Po części oficjalnej wszyscy udali się do świetlicy szkolnej
na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów, a następnie wszyscy razem bawili się
na dyskotece szkolnej.
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55. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
23 czerwca 2017 roku spotkaliśmy się wszyscy, aby zakończyć rok szkolny
2016/2017.

Uroczysty

apel

rozpoczął

się

odśpiewaniem

Hymnu

Państwowego.

Następnie uczniowie pod kierunkiem Rafała Rychlewskiego przygotowali część artystyczną.
Miłą niespodzianką był występ Pań stażystek, które skończyły pracę w naszej szkole. Pani
Dyrektor Anna Słomińska po części artystycznej, wręczyła świadectwa absolwentom
kończącym Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Nasi absolwenci to: Hanna Romanowska,
Angelika Luty, Damian Sugalski, Rafał Berent, Kamil Krusiński i Mariusz Zaborny.
Za szczególne zaangażowanie w życie szkoły, Pani Dyrektor Anna Słomińska
wręczyła rodzicom listy gratulacyjne: Pani E. Jaworskiej, Pani M. Kulwickiej i Pani
D. Berent, a następnie podziękowała wszystkim zebranym za miniony rok szkolny.
Po zakończonym apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby otrzymać
swoje świadectwa.
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