Zespół Szkół Specjalnych
w Brodnicy

Dyrektor – Anna Słomińska
Wicedyrektor – Anna Rutkowska
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Kadra pedagogiczna
na dzień 02.09.2019 roku
1. Anna Słomińska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,
2. Anna Rutkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych do dnia 09.02.2020 r.,
3. Iwona Roszak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych od dnia 10.02.2020 r.,
4. Katarzyna Jackiewicz – pedagog szkolny,
5. Dominika Abram
6. Bożena Błaszkiewicz,
7. Danuta Dudek,
8. Michał Gutkowski,
9. Beata Górska,
10. Dorota Jamroży,
11. Rafał Kinczewski,
12. Mariola Klimek,
13. Małgorzata Krajewska,
14. Jolanta Król,
15. Ewelina Kulwicka,
16. Małgorzata Krzykalska,
17. Agnieszka Mianecka,
18. Jerzy Ochlak,
19. Jolanta Onak,
20. Barbara Przeracka,
21. Monika Rochewicz,
22. Rafał Rychlewski,
23. Bożena Smoła,
24. Jolanta Tobiasz-Grabowska,
25. Anna Wasiak od dnia 10.02.2020 r.,
26. Emilia Wojtera,
27. Małgorzata Wróblewska,
28. Iwona Zarębska.
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Kadra niepedagogiczna

1. Grażyna Babska,
2. Monika Borkowska,
3. Maria Brzóskiewicz,
4. Halina Defańska,
5. Iwona Fagasińska,
6. Justyna Gulczyńska,
7. Mirosława Jasieniecka,
8. Aneta Kamińska,
9. Władysława Kasprowicz,
10. Jadwiga Kasprzycka,
11. Helena Piotrowicz,
12. Leszek Słomiński
13. Anna Wasiak do dnia 09.02.2020 r.

Rada Rodziców

1. Anna Dembek – przewodnicząca,
2. Barbara Cieczko – skarbnik,
3. Anita Piotrowicz – sekretarz.
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I.

Szkoła Podstawowa Specjalna:
1. Klasa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
•

Klasa I-II – wychowawca Dorota Jamroży.

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym:
•

Klasa I – wychowawca Beata Górska,

•

Klasa II-III – wychowawca Iwona Roszak,

•

Klasa IV-V – wychowawca Małgorzata Krzykalska,

•

Klasa V-VI – wychowawca Jolanta Król,

•

Klasa VII-VIII – wychowawca Małgorzata Krajewska.

3. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym i autyzmem:

II.

III.

•

Klasa VI-VII – wychowawca Jerzy Ochlak,

•

Klasa VII-VIII– wychowawca Agnieszka Mianecka.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

Klasa I-II – wychowawca Michał Gutkowski,

•

Klasa I-III – wychowawca Monika Rochewicz,

•

Klasa II-III – wychowawca Iwona Zarębska.

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

IV.

•

Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w szkole,

•

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w domu.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
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1. Witaj szkoło, żegnajcie wakacje!
Po dwóch miesiącach letniego wypoczynku nadszedł czas na powrót do szkolnych ławek.
Początek roku szkolnego to niewątpliwie ważna data w kalendarzu każdego ucznia
rozpoczynająca nowy, pełen wyzwań rok szkolny.
2 września 2019 roku uczniów, rodziców i pracowników szkoły powitała na uroczystym
apelu inauguracyjnym Pani Dyrektor Anna Słomińska. Uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego zaczęła się minutą ciszy, a następnie odśpiewaniem hymnu państwowego.
Po odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym przydział uczniów
do klas i ich wychowawców oraz pomoce poszczególnych nauczycieli. Następnie, Katarzyna
Jackiewicz, pedagog szkolny omówiła organizację dożywiania i zapewnienia podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów. Po uroczystym apelu
uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie otrzymali ważne
informacje.
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„Nowy rok szkolny”
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy. [...]
Idę przez gwarne korytarze,
Widzę coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Już mnie zobaczył, już podbiega,
- Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?
- Czy masz już swoje miejsce w szatni?
- Patrz, nauczyciel jakiś nowy?
Ale wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem...
Życzę wam wszystkim na początek
Szkolnego roku samych piątek!
Jan Brzechwa
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2. Wycieczka do schroniska
18 września 2019 roku uczniowie klas: VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz klasy
I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, jak co roku jesienią odwiedzili Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Brodnicy. Uczniowie, wraz z wychowawcami
poszczególnych klas, mieli okazję zobaczyć nowych lokatorów schroniska oraz poznać
ich smutną historię. Kierownik i pracownicy schroniska podzielili się swoją wiedzą
i doświadczeniem na temat pracy przy czworonożnych pupilach oraz opowiedzieli, jak należy
dbać o zwierzęta. Wyjaśnili również jakich należy dopełnić formalności, aby zostać opiekunem
psa czy też kota. Uczniowie mogli sprawić trochę radości zwierzętom schroniska bawiąc
się z nimi oraz przekazując na rzecz porzuconych zwierząt karmę, którą zasponsorowała
Pani Anna Dembek.
Po krótkiej wizycie u zwierzaków
pracownicy schroniska, jak dotychczas
ugościli

nas

przy

Po skosztowaniu
kiełbasek,

ognisku.
pieczonych

chleba

oraz

słodkich

drożdżówek powróciliśmy na zajęcia
do szkoły. Organizatorami wyjścia
do schroniska

byli:

Agnieszka

Mianecka oraz Michał Gutkowski.
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3. Apel „Bezpieczeństwo”
Dnia 25 września 2019 roku w Zespole Szkół
Specjalnych odbył się apel dotyczący bezpieczeństwa
uczniów w szkole, w domu i na drodze. Spotkanie
rozpoczęła pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz,
która przedstawiła
się na przystankach

zasady

bezpiecznego

zachowania

podczas

autobusowych,

przejścia

przez jezdnię oraz wspomniała o obowiązku posiadania odblasków przez pieszych
poza terenem zabudowanym. Następnie przypomniała obowiązujące w szkole procedury
związane

z

postępowaniem

w

przypadku

agresywnego

zachowania

uczniów

oraz z posiadaniem i zażywaniem środków psychoaktywnych. Natomiast Małgorzata
Krajewska opowiedziała, jak należy postępować, gdy dojdzie do: oparzenia, skaleczenia,
zakrztuszenia czy utraty przytomności. Z pomocą uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej
z klasy

VII:

Weroniki

Bielak

i

Haliny

Bielak

oraz

uczniów

z

klasy

VIII:

Karoliny Cholewczyńskiej i Marcelego Kulwickiego przypomniała podstawowe zasady
udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, Rafał Rychlewski zapoznał uczniów z drogami
ewakuacyjnymi w szkole w przypadku pożaru lub innych zagrożeń. Wskazał również miejsce
zbiórki po opuszczeniu budynku przez dzieci, młodzież i pracowników szkoły. Jako ostatni
wystąpił Jerzy Ochlak, który przypomniał najistotniejsze zagrożenia związane z korzystaniem
z Internetu. Organizatorem apelu była Katarzyna Jackiewicz.
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4. Turniej Piłki Nożnej Halowej
Dnia 27.09.2019 roku uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych wzięli udział w Turnieju
Piłki Nożnej Halowej, który zorganizowany był przez Towarzystwo Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski w Brodnicy. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe
w Brodnicy. W turnieju brali udział zawodnicy z: Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rypina,
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy, Brodnickiego Centrum Caritas oraz Zespołu Szkół
Specjalnych. Celem imprezy było propagowanie aktywności ruchowej wśród osób
niepełnosprawnych oraz integracja społeczna uczestników zadania. Zawodnicy z Zespołu
Szkół Specjalnych, po bardzo zaciętej walce i gorącym wsparciu uczniów, zajęli w turnieju
I miejsce. Zwycięzcy w ramach nagrody otrzymali puchar Starosty oraz piłki.
Zespół Szkół Specjalnych reprezentowali zawodnicy z:
Szkoły Podstawowej Specjalnej:
•

Miłosz Meler – klasa VIII,

•

Kacper Gregrowski – klasa VIII,

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
•

Łukasz Petla – klasa III,

•

Kamil Jankowski – klasa II,

•

Jakub Malinowski – klasa I,

•

Jakub Filipski – klasa II,

•

Mateusz Rutkowski – klasa III,

•

Adrian Jabłoński – klasa II,

•

Wojciech Fortuński – klasa I.

Uczniów do zawodów przygotowali:
Mariola Klimek i Rafał Kinczewski.
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5. V Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Dnia 26 września 2019 roku odbyły się w Toruniu obchody V Wojewódzkiego Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Do udziału w obchodach zaproszeni
zostali podopieczni placówek specjalnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego
przez: Szkołę Podstawową nr 19 w Toruniu, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”. Powiat brodnicki reprezentowali
uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy. Dzień Godności ma na celu łamanie barier
i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje
zdolności i umiejętności. W tym roku formuła projektu związana była z aktywnym lub biernym
udziałem w popisach artystycznych – śpiew, taniec, forma teatralna. Uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Brodnicy zaprezentowali dwie piosenki. Za udział w imprezie otrzymali
dyplomy i pamiątkowe foldery. Uczestnikami wyjazdu byli:
•

Chaniewski Patryk – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Cholewczyńska Karolina – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Sztandarski Bartłomiej – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Wiśniewski Maciej – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Wysocki Fabian – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Cieczko Adrian – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Fortuński Wojciech – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Jabłoński Adrian – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Kostrzewski Paweł – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Chmielewska Ewelina – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Malinowska Natalia – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Uczniów do występu przygotował Rafał Rychlewski, natomiast kierownikiem wycieczki była
Jolanta Król.
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6. Dzień Chłopaka
Dnia 1 października 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się zabawa z okazji
Dnia Chłopaka. Uczniowie wraz z opiekunami tańczyli
w rytm

ulubionej

muzyki,

którą

przygotował

dla wszystkich uczeń klasy III Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy – Łukasz Petla. Uczestnicy
imprezy brali również udział w konkursach. Wiele radości
wszystkim sprawiła rywalizacja w ,,zabawie z krzesłami”.
Zwycięzcy otrzymali słodycze oraz gromkie prawa
od pozostałych dzieci. Zabawę zorganizowali: Katarzyna
Jackiewicz i Jerzy Ochlak.
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7. Spotkanie z dzielnicowym
7 października 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się spotkanie
z dzielnicowymi: aspirantem sztabowym Wojciechem Osińskim i młodszym aspirantem
Danielem Krzyżanowskim. Policjanci przypomnieli i utrwalili wiadomości na temat
bezpieczeństwa na drodze. Omówili również podstawowe znaki drogowe, przepisy ruchu
pieszych i zasady poruszania się rowerem. Ponadto zwrócili uwagę na używanie przez pieszych
odblasków. Uświadomili uczniów, iż konsekwencje udziału
w wypadku drogowym są bardzo poważne. Należy zawsze
ostrożnie poruszać się po chodnikach, poboczach drogi
i przejściach

przez

pasy.

Uczniowie

z

dużym

zainteresowaniem słuchali informacji przekazywanych
przez policjantów. Na koniec spotkania zadawali pytania
dotyczące

bezpieczeństwa

w

różnych

sytuacjach

w szkole i w domu.
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8. Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 14 października 2019 roku odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której celem było kształtowanie szacunku wśród uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych dla pracy wszystkich pracowników szkoły.
W części artystycznej i recytatorskiej udział brali następujący uczniowie:
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

Adrian Jabłoński – klasa II,

•

Wojciech Fortuński – klasa I,

•

Karolina Borek – klasa I,

Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Anita Świeczak – klasa VIII,

•

Amelia Piotrowska – klasa I,

•

Dawid Górski – klasa I,

•

Aleksandra Sumińska – klasa VI,

•

Halina Bielak – klasa VII.

Recytacje wierszy przeplatane były śpiewem piosenek w wykonaniu Zespołu Muzycznego
pod kierunkiem Rafała Rychlewskiego. Niespodzianką dla całej kadry szkolnej był pokaz
slajdów, podczas którego uczniowie dziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za naukę,
bezpieczeństwo, cierpliwość, zaufanie, wspólne zabawy, poważne rozmowy, opiekę,
wycieczki, czyste korytarze, smaczne posiłki, odkrywanie nowych rzeczy. Apel zakończył
się podziękowaniem i wręczeniem kwiatów dla Pani Dyrektor i Wicedyrektor oraz wręczeniem
laurek dla wszystkich pracowników szkoły. Organizatorem apelu była Bożena Smoła.
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9. Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Ruda”
Dnia 15 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy udali
się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Ruda” położonego na terenie GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego. W wycieczce brali udział uczniowie z klasy: II-III, IVVI i VII-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej.
Celem wycieczki było: kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uwrażliwienie
na jej piękno jesienią oraz nauka prawidłowego zachowania się podczas wycieczki w lesie.
Uczestnicy wycieczki brali udział w zajęciach na temat: „Jesień w lesie”, podczas których
obejrzeli i wysłuchali bajkę w formie prezentacji multimedialnej „O dębie, który był
mieszkaniem dla leśnych zwierząt”. Bajkę przygotowała prowadząca zajęcia: Pani Barbara
Beszczyńska. Po wysłuchaniu bajki uczniowie wykonali samodzielnie lub z pomocą postać
sowy - sympatycznej mieszkanki lasu oraz girlandę z liści, które upamiętniały ich jesienny
wyjazd. W nagrodę za swoje prace uczniowie otrzymali materiały edukacyjne z GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Podążając ścieżką edukacyjną uczniowie mogli także
podziwiać piękno lasu jesienią, wsłuchiwać się w jego odgłosy, rozpoznawać drzewa i krzewy
charakterystyczne dla tego regionu. Podczas pobytu w lesie uczniowie z zaciekawieniem
obserwowali rzadkie gatunki roślin, które są objęte ścisłą ochroną przez rezerwat.
Spacer po parku zakończył się na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Ruda”,
gdzie wszyscy zjedli ciepły posiłek. Po wspólnym biesiadowaniu na świeżym powietrzu,
uczestnicy wycieczki, żegnali piosenkami złotą polską jesień. Miły odpoczynek dopełniały
piosenki przy dźwiękach gitary w wykonaniu Rafała Rychlewskiego. Zmęczeni i zadowoleni
uczestnicy z żalem wracali do Brodnicy. Być może w przyszłym roku uczniowie powitają las
w wiosennej szacie. Wycieczkę zorganizowała Małgorzata Krzykalska.
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10. „Przechwałki plastyczne”
Dnia 21 października 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy
wzięli udział w IX edycji turnieju rysunkowego „Przechwałki plastyczne”. Turniej odbył się
w Szkole Podstawowej nr 19 Toruniu, którego organizatorem była Pani Alicja Binnebesel.
Impreza miała na celu rozwijanie zdolności plastycznych uczniów, zdobywanie umiejętności
rysowania natury, pogłębianie umiejętności wnikliwej obserwacji oraz pochwalenie się
na szerszym forum swoimi zdolnościami.
Uczniowie 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 Alicja Binnebesel wręczyła wszystkim
uczniom pamiątkowe dyplomy oraz medale. W „Przechwałkach plastycznych” brali udział
uczniowie:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Karolina Cholewczyńska – klasa VIII,

•

Marceli Kulwicki– klasa VIII,

•

Hanna Dembek – klasa VII,

•

Mikołaj Bachanek – klasa VIII,

•

Patryk Szczawiński – klasa VIII,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

Ewelina Chmielewska – klasa II,

•

Adrian Cieczko – klasa I,

•

Adrian Jabłoński – klasa II,

•

Wojtek Fortuński – klasa I,

•

Paweł Kostrzewski – klasa II,

•

Jakub Malinowski– klasa I.

Uczniowie wykonywali swoje prace pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Mianeckiej,
Katarzyny Jackiewicz oraz Michała Gutkowskiego.
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11. Wyjście do Brodnickiego Domu Kultury
Dnia 23 października 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy II-III
i IV-VI wraz ze swoimi wychowawcami: Małgorzatą Krzykalską oraz Iwoną Roszak wybrali
się na przedstawienie teatralne „W tajemniczej krainie krasnali”. Przedstawienie,
które przygotowane zostało przez aktorów Teatru Muzycznego DUDUŚ z Łodzi, odbyło się
w Brodnickim Domu Kultury. Dzieci z zaciekawieniem oglądali przygody bohaterów bajki
i wspólnie z aktorami bawili się i śpiewali. Na zakończenie występów uczniowie otrzymali
kolorowe balony, a Amelia Piotrowska i Hubert Kostrzewski gry, które wylosował dla nich
Króliczek. Po spektaklu wszyscy uczniowie z uśmiechem na twarzy wrócili do szkoły.
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12. Wyjście na spektakl „Teatr cieni baśni Andersena”
Dnia 24 października uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej
oraz uczniowie klas I-II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunami
Agnieszką Mianecką, Katarzyną Jackiewicz, Małgorzatą Krajewską, Michałem Gutkowskim
oraz Jerzym Ochlakiem wybrali się do Brodnickiego Domu Kultury. Celem wyjścia było
obejrzenie spektaklu pod tytułem: „Teatr cieni baśni Andersena”. Obejrzane przedstawienie
ukazało nową odsłonę ponadczasowych baśni, których piękno oczarowuje kolejne pokolenia.
Uczniowie obejrzeli trzy opowieści w artystycznej oprawie: „Brzydkie kaczątko”,
„Małą syrenkę” oraz „Calineczkę”, mające moc rozwijania wyobraźni, empatii i wrażliwości.
Kolorowe cienie znanych postaci połączone były z sugestywną grą aktorską i wspaniałym
lektorem. Na scenie pojawił się też sam Hans Christian
Andersen, by przybliżyć uczniom nie tylko swoje baśnie,
ale także swoją ciekawą historię. Aktorzy, prawdziwa
scena, muzyka oraz bajeczne kostiumy przyciągały
uwagę młodych widzów i wywołały na wielu twarzach
prawdziwy zachwyt. Po spektaklu wszyscy uczniowie
mieli możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia
z artystami.
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13. Konkurs plastyczny „Jan Paweł II i dzieci”
W dniach od 07 do 11 października 2019 roku został przeprowadzony konkurs plastycznotechniczny pod tytułem „Jan Paweł II i dzieci”. Konkurs adresowany był do uczniów z Zespołu
Szkół Specjalnych w Brodnicy.
Celem konkursu było:
- przypomnienie życia św. Jana Pawła II i jego nauczania skierowanego do dzieci,
- rozwijanie przez uczniów kreatywności oraz wyobraźni przez tworzenie prac technicznoplastycznych.
Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Mianecka, Jolanta Król i Jerzy Ochlak wyłoniła
zwycięzców w kategoriach:
Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy I-III):
•

I miejsce – Sandra Sikorska klasa III,

•

II miejsce – Adian Piotrowski klasa I,

•

III miejsce – Oliwia Zabłocka klasa III,

Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy IV-VIII):
•

I miejsce – Karolina Cholewczyńska klasa VIII,

•

II miejsce – Patryk Szczawiński klasa VII,

•

III miejsce – Weronika Bielak klasa VII,

•

III miejsce – Halina Bielak klasa VII,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

I miejsce – Natalia Malinowska klasa II,

•

II miejsce – Katarzyna Charysz klasa II,

•

III miejsce – Wojciech Fortuński klasa I.

Zwycięscy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy na apelu szkolnym w dniu 28.10.2019
roku. Organizatorką konkursu była Barbara Przeracka.
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14. Pamiętamy o zmarłych
Dnia 29 października 2019 roku uczniowie z klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej
Specjalnej i I-II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy pod opieką Michała
Gutkowskiego i Agnieszki Mianeckiej udali się pod pomnik Papieża Jana Pawła II w Brodnicy.
Celem wyjścia było kultywowanie tradycji Dnia Wszystkich Świętych.
Ponadto poprzez zakup zniczy młodzież miała okazję poćwiczyć
umiejętność posługiwania się pieniędzmi. Po krótkim spacerze i chwili
zadumy uczniowie oddali hołd zapalając znicz pod pomnikiem. Następnie
wszyscy powspominali postać Karola Wojtyły.
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15. VII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej
W dniu 6 listopada 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy odbył
się VII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej.
W konkursie brało udział kilkunastu wykonawców z całego powiatu. Zespół Szkół
Specjalnych na tym festiwalu reprezentował zespół „Play” w składzie:
•

Wojciech Fortuński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Natalia Malinowska – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Anita Świeczak – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół „Play” wykonał utwór ,,Partyzant” z akompaniamentem gitarowym. Decyzją jury
zdobył on wyróżnienie otrzymując tym samym dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.
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16. Apel z okazji Święta Niepodległości
Dnia 8 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się
uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, którego celem było kształcenie postawy
szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych i właściwego zachowania podczas
uroczystości oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Uczniowie pod kierunkiem
Bożeny Smoła recytowali poezję patriotyczną, obrazującą ten ważny dla Polaków czas. Oprawę
muzyczną do apelu przygotował Rafał Rychlewski, natomiast dekorację – Michał Gutkowski.
W części artystycznej udział brali następujący uczniowie:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Anita Świeczak – klasa VIII,

•

Halina Bielak – klasa VII,

•

Weronika Bielak – klasa VII,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VIII,

•

Sandra Sikorska – klasa III,

•

Amelia Piotrowska – klasa II,

•

Roksana Drożdźyńska – klasa II,

•

Oliwia Zabłocka – klasa III,

•

Dawid Górski – klasa III,

•

Aleksandra Sumińska – klasa VI,

•

Fabian Wysocki – klasa VI.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

Adrian Jabłoński – klasa II,

•

Paweł Kostrzewski – klasa II,

•

Wojciech Fortuński – klasa I,

•

Karolina Borek – klasa I, Natalia Malinowska – klasa II.
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17. Konkurs plastyczno-techniczny na najpiękniejszy bukiet jesienny
W dniach 1-11 października odbył się konkurs plastyczno-techniczny na najpiękniejszy
bukiet jesienny. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
w Brodnicy.
Należało wykonać jesienną kompozycję używając gałęzi, liści, kasztanów, żołędzi,
jarzębiny,
kwiatów, owoców. Celem konkursu było poszerzenie doświadczeń przyrodniczych, utrwalenie
wiadomości o darach jesieni oraz rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej. W ocenie
prac brano pod uwagę przede wszystkim samodzielność, estetykę oraz kreatywność uczniów.
Decyzją komisji konkursowej przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:
Klasy 1-3 Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

1 miejsce – klasa 1,

•

2 miejsce – klasa 1-2,

•

3 miejsce – klasa 2-3,

•

wyróżnienie: zespół rewalidacyjno-terapeutyczny.

Klasy 4-8 Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

1 miejsce – klasa 7-8,

•

2 miejsce – klasa 4-6,

•

3 miejsce – klasa 5-6,

•

wyróżnienia: klasa 7-8 oraz klasa 6-7,

•

wyróżnienia indywidualne: Klaudia Grąbczewska oraz Hubert Kostrzewski.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
•

1 miejsce – klasa 1-3,

•

2 miejsce – klasa 1-2,

•

3 miejsce – klasa 2-3.

Wręczenie dyplomów i drobnych upominków odbyło się 11 listopada 2019 roku podczas
uroczysteg o apelu. Organizatorem konkursu była Dorota Jamroży.
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18. IV Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej
Dnia 14 listopada 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Toruniu odbył się IV Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej. Zespół
Szkół Specjalnych reprezentował zespół ,,Play” w składzie:
•

Adrian Jabłoński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Wojciech Fortuński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Natalia Malinowska – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Karolina Cholewczyńska – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Anita Świeczak – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna.

Zespół ,,Play” wykonał utwór ,,Partyzant” Leonarda Cohena z akompaniamentem
gitarowym, a Natalia Malinowska jako solistka zaśpiewała piosenkę ,,Tu wszędzie jest moja
Ojczyzna” również z towarzyszeniem gitary. Podobnie jak wszyscy wykonawcy, uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali pisemne podziękowanie za udział w festiwalu
oraz nagrodę książkową ufundowaną przez organizatorów.
Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.
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19. Integracyjny Turniej Kręglarski
Dnia 15 listopada 2019 roku odbył się Integracyjny Turniej Kręglarski na terenie Kręgielni
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Rodziców
Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy.
Celem imprezy było:
•

propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,

•

popularyzacja i rozwój kręglarstwa jako sportu dla każdego,

•

integracja społeczna uczestników zadania.

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali uczniowie Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy:
•

Katarzyna Charysz – klasa II,

•

Łukasz Petla – klasa III,

•

Jakub Filipski – klasa II,

•

Adrian Jabłoński – klasa II,

•

Wojciech Fortuński – klasa I.
Wyniki zawodów: zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli 5 miejsce w turnieju

i otrzymali puchar. Uczniów do zawodów przygotowali: Mariola Klimek i Rafał Kinczewski.
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20. III Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych
Dnia 20 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy z okazji
obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się III Wojewódzka Impreza
Integracyjna dla Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Brodnickiego Pana Piotra
Boińskiego. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to prawo do wypoczynku i zabawy.
Celem imprezy było wzbogacenie wiedzy uczniów o prawach dziecka, integracja
różnych środowisk szkolnych oraz doskonalenie współpracy w grupie. Swoją obecnością
zaszczycił nas Wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław Kosakowski.
Koordynatorami imprezy były: Katarzyna Jackiewicz i Agnieszka Mianecka,
a nad prawidłowym jej przebiegiem, czuwała Pani Dyrektor Anna Słomińska.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław
Kosakowski. Na wstępie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się
w przedstawieniu teatralnym ,,Dbajmy o las”, które opowiadało o konieczności wypoczynku
w zdrowym i czystym środowisku. W dalszej części zgodnie z harmonogramem spotkania
uczniowie z poszczególnych szkół wykonali w czteroosobowych grupach plakat związany
z prawem do wypoczynku i zabawy. Następnie dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach
rytmiczno-muzycznych prowadzonych przez instruktora tańca z Brodnickiego Domu Kultury
Pana Macieja Zajdę. Po wykonanych zadaniach uczestnicy imprezy wspólnie z uczniami
Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy bawili się w rytm ulubionej muzyki.
W uroczystości brało udział siedem szkół specjalnych: Zespół Szkół Nr 26 z Torunia,
Zespół Szkół Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Szkoła Podstawowa Nr 19 z Torunia, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Wielgiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
z Dębowej Łąki, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Torunia,
Zespół Szkół z Rypina oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy.
Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pani Dyrektor Anny Słomińskiej
oraz Pani Wicedyrektor Anny Rutkowskiej otrzymali nagrody i dyplomy. Wszystkie dzieci
i młodzież skorzystały ze słodkiego poczęstunku oraz obiadu.
Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Posłowi na Sejm RP Panu Pawłowi
Szramka, firmom: „Gotec”, „Sits”, Serwis VW I SKODA – Kamiński, ,,Perkoz”, ,,Stolkar”,
,,Perfekt Dom”, ,,Hildebrandt”, ,,Cerako”, cukierniom:,, Wrzos” i ,,Fantazji”, Gospodarstwu
Rolnemu Komorowo, Kancelarii Jankowski, oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy.
Za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów wyrażamy szczególną wdzięczność przedstawicielce
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rodziców Zespołu Szkół Specjalnych Pani Małgorzacie Kulwickiej. Dziękujemy także
wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej
w Brodnicy za opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy.
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21. Tenis Stołowy Chełmno 2019
W dniach 16-17 listopada 2019 roku uczniowie,
a zarazem członkowie Klubu Olimpiad Specjalnych przy
Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy uczestniczyli
w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego w Chełmnie.
Celem turnieju było:
•

podsumowanie
osiągniętych

efektów
podczas

szkoleniowych

zajęć

i

treningów

dla zawodników z upośledzeniem umysłowym,
•

popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny
sportowej

dla

osób

niepełnosprawnych

umysłowo,
•

integracja ze środowiskiem lokalnym,

•

rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Uczniowie rywalizowali z zawodnikami 12 klubów Olimpiad Specjalnych z całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Ponad 80 zawodników i zawodniczek przez dwa dni
walczyło o najlepsze wyniki i zdobycie wspaniałych medali. Zespół Szkół Specjalnych i klub
reprezentowali następujący zawodnicy:
Szkoła Podstawowej Specjalnej:
•

Kacper Gregrowski – klasa VIII,

Szkoła Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
•

Katarzyna Charysz – klasa II,

•

Kamil Jankowski – klasa II,

•

Łukasz Petla – klasa III.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zajęli następujące miejsca:
•

Katarzyna Charysz – I miejsce,

•

Łukasz Petla – I miejsce,

•

Kamil Jankowski – IV miejsce,

•

Kacper Gregrowski – V miejsce.

Uczniów do zawodów przygotował Rafał Kinczewski.
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22. Wycieczka do kina „Bałtyk”
Dnia 27 listopada 2019 roku uczniowie klas II-III i V-VII Szkoły Podstawowej
Specjalnej wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do kina „Bałtyk” w Rypinie.
Celem wycieczki było:
•

kształtowanie

wrażliwości

estetycznej

poprzez

aktywny odbiór sztuki filmowej,
•

kształtowanie umiejętności dokonywania zakupu
biletów w kasie kina,

•

doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania
się w

miejscach

publicznych

oraz

środkach

transportu.
Uczniowie obejrzeli film „Kraina lodu 2”, gdzie ze skupieniem oglądali przygody
Elzy i Anny oraz ich przyjaciół w rozwiązaniu zagadki Zaklętej Puszczy. Film wszystkim się
bardzo podobał: był czas na śmiech i na wzruszenia. Kierownikiem wycieczki była Jolanta
Król.
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23. Zabawa Andrzejkowa

Dnia 29 listopada 2019 roku zgodnie z tradycją w Zespole Szkół Specjalnych odbyła
się pełna uśmiechu i radości zabawa Andrzejkowa, w której wzięli udział wszyscy uczniowie.
Uroczystość rozpoczęła Dorota Jamroży przypominając tradycje i zwyczaje związane
z obchodami Andrzejek. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej: Artur Zieliński
z klasy I oraz Hubert Kostrzewski z klasy IV zaprezentowali wiersze o tematyce andrzejkowej.
Po krótkim wstępie wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni przez prowadzących
do udziału we wróżbach. Na swoich młodszych kolegów czekali magowie i wróżki – uczniowie
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Dzięki nim można było między innymi
dowiedzieć się, co nas czeka w niedalekiej przyszłości, poznać imię swojej przyszłej miłości,
a także jaki zawód jest nam pisany. Najwięcej emocji przyniosły dzieciom wróżby polegające
na rzutach kostką czy wybieraniu magicznego kubeczka. Nie tylko uczniowie, lecz także
nauczyciele byli bardzo ciekawi co przyniesie im los. Następnie uczniowie wraz z opiekunami
tańczyli w rytm ulubionej muzyki. W trakcie zabawy zostały przeprowadzone konkursy,
w których chętnie uczestniczyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych. Zabawę
zorganizowały: Dominika Abram i Dorota Jamroży.
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24. Dokarmiamy ptaki zimą
Dnia 05 grudnia 2019 roku pracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Ruda”:
Pani Barbara Beszczyńska i Pani Anita Pomierska przedstawiły uczniom z Zespołu Szkół
Specjalnych w Brodnicy prezentację multimedialną na temat dokarmiania ptaków zimą.
Podczas spotkania dzieci mogły podziwiać drewniane modele dzięcioła, sójki, wróbli i kosa.
Dużo radości sprawił wszystkim konkurs, podczas którego uczniowie rozpoznawali
po wydawanych odgłosach ptaki naszych lasów i ogrodów.
Celem wizyty była edukacja uczniów z zakresu prawidłowego dobierania pokarmu
dla ptaków zimą, gdyż jest to trudny dla nich czas. Niełatwo znaleźć im cokolwiek do jedzenia,
gdyż wszystko zasypuje śnieg. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. Wokół nas
w parkach, ogrodach i lesie pokrytych śniegową pierzynką często możemy spotkać: wróble,
mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy oraz ich kuzynów. Na rzekach widzimy
kaczki, które czekają na ludzi. Dlatego należy z rozwagą dobierać właściwy pokarm,
który pomoże przetrwać ptakom ciężkie zimowe warunki – niską temperaturę i opady śniegu.
Mamy nadzieję, że z pomocą
rodziców uda się uczniom
ocalić kilka ptasich rodzin,
które

odwdzięczą

się

na wiosnę pięknym śpiewem.
Spotkanie

zorganizowała

Małgorzata Krzykalska.
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25. Mikołajki
6 grudnia jak co roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy pojawił się długo
wyczekiwany, zarówno przez dzieci jak i nauczycieli, Święty Mikołaj. Przygotowania na
przyjęcie wspaniałego gościa trwały od rana. Pojawiła się przepiękna wystawa z ozdobami
świątecznymi wykonanymi przez uczniów oraz wystrój holu na mikołajkowy apel.
W oczekiwaniu na gościa, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w „Mikołajkowym Teście",
w którym trzeba się było wykazać wiedzą dotyczącą Świętego Mikołaja. Dodatkową atrakcją
i niespodzianką było przybycie Elfów (uczniów klasy I Szkoły Podstawowej Specjalnej),
którzy zaprezentowali ciężką pracę w fabryce zabawek Świętego Mikołaja polegającą na
przygotowywaniu prezentów dla dzieci. Ponadto uczniowie i nauczyciele mieli także
niespotykaną okazję, aby wypróbować „Maszynę Życzeń”, która po włożeniu do niej kartki
ze swoim imieniem wyrzucała z siebie „Jajko Niespodziankę” z liścikiem od Św. Mikołaja oraz
drobnym upominkiem. Było to niesamowite, ponieważ każdy list zaczynał się od imienia
osoby, która uruchomiła urządzenie, a drobny upominek w pełni odzwierciedlał marzenia
każdej z tych osób. Kiedy jeszcze nie opadły wrażenia związane z „Maszyną Życzeń”,
do szkoły przybył długo oczekiwany Święty Mikołaj. Były piosenki, słodycze oraz szeptanie
Mikołajowi do ucha świątecznych marzeń. Zrobiło się bardzo świątecznie.
Pomimo, że po pewnym czasie Święty Mikołaj nas pożegnał, to obiecał, że wróci
do wszystkich już w Boże Narodzenie. Świąteczny, a zarazem Mikołajkowy nastrój trwał
w szkole do ostatniej lekcji.
Piękny wystrój holu wykonał Michał Gutkowski, nad oprawą muzyczną czuwał
Rafał Rychlewski. Organizatorem imprezy był Jerzy Ochlak.
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26. Kiermasz bożonarodzeniowy
W sobotę, 7 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych brali udział w V Powiatowym
Kiermaszu Mikołajkowym, który odbył się na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego
w Brodnicy. Ważnymi gośćmi tego wydarzenia byli: senator RP Pan Ryszard Bober,
wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Pan Zbigniew Sosnowski oraz starosta
Brodnicki Pan Piotr Boiński i wicestarosta Brodnicki Pan Stanisław Kosakowski.
Stoisko przygotowane przez uczniów i nauczycieli odwiedziło wiele osób, które podziwiały
misternie wykonane ozdoby świąteczne. Był to bardzo miły i niezwykły czas,
który wykorzystany był na promowanie Zespołu Szkół Specjalnych i pierwsze świąteczne
zakupy.
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27. X Kujawsko-Pomorski Dzień Treningowy
W dniu 7 grudnia 2019 roku w hali sportowej Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Chełmnie odbył się X Kujawsko-Pomorski Dzień Treningowy Programu
Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Pięcioro uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Brodnicy uczestniczyło w zawodach obok reprezentacji z Bydgoszczy, Torunia,
Golubia Dobrzynia, Świecia, Mgoszczy oraz Chełmna. Zespół Szkół Specjalnych
reprezentowali następujący zawodnicy:
Szkoła Podstawowa Specjalna:
•

Amelia Piotrowska – klasa II,

•

Magdalena Drozdowska – klasa V,

•

Wojciech Sikorski – klasa I,

•

Mikołaj Wrzosek – klasa I,

•

Aleksandra Sumińska – klasa VI.

Celem imprezy było umożliwienie uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych osobom
z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością ruchową, które do tej pory nie
mogły z różnych przyczyn startować w zawodach. Spośród wszystkich uczestników zostanie
wyłoniona reprezentacja Oddziału Kujawsko-Pomorskiego na zawody ogólnopolskie.
Każdy z zawodników wziął udział w trzech wybranych konkurencjach, wśród których były
między innymi: obroty, czołganie, przechodzenie przez tunel, pokonywanie ławeczki
gimnastycznej, rzut do celu, kręgle, nakładanie kółek na stojak, strzał na bramkę oraz slalom.
Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych doskonale poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami
i za ciężką pracę otrzymali złote medale. Po zawodach uczestników imprezy odwiedził Święty
Mikołaj z workiem słodyczy. Każdy zawodnik dostał worek wypełniony słodyczami oraz
dyplom podpisany przez Mikołaja. Opiekę na zawodach sprawowali: Jolanta Król,
Emilia Wojtera i Rafał Kinczewski.
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28. Jasełka – wigilijne spotkanie
W ten zimowy, świąteczny czas, 18 grudnia 2019 roku, w Zespole Szkół Specjalnych
w Brodnicy odbyły się Jasełka. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy było spotkanie przy
stole wigilijnym. Celem imprezy było przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia oraz wprowadzenie w miły i świąteczny nastrój. Była to dla uczniów, rodziców
oraz gości lekcja zadumy, refleksji oraz miłości. Jak co roku w tym dużym przedsięwzięciu
artystycznym wystąpili wszyscy uczniowie oraz większość nauczycieli. Wspólnie mówili
wiersze, śpiewali kolędy i pastorałki, odgrywali role członków rodziny oraz postaci
jasełkowych. Nie zabrakło również najbardziej wyczekiwanego przez dzieci gościa,
czyli Mikołaja. Publiczność wysłuchała świątecznych życzeń, zaś dopełnieniem atmosfery było
wspólne odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Zaproszenie na ten wyjątkowy dzień
przyjęli z ogromną radością rodzice uczniów oraz przedstawiciele lokalnych instytucji,
którzy zostawili pod choinką kosze pełne cukierków:
•

Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński,

•

Skarbnik Powiatu Brodnickiego Pani Marzanna Fettke,

•

Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Pan Paweł Kubicz,

•

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Izabella Lewandowska,

•

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy Pani Hanna Królikowska,

•

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Pan Kazimierz Gutowski,

•

Dyrektor Domu Dziecka Pani Justyna Ignalewska,

•

Przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Anna Głowacka,

•

Przedstawiciel Fundacji Orange Pani Anita Pankowska,

•

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy Pani Anna Rutkowska,

•

Przedstawiciele lokalnych mediów.

Gospodarzem

imprezy

była

Dyrektor

Zespołu

Szkół

Specjalnych w Brodnicy: Pani Anna Słomińska. Organizatorami
Jasełek

były:

Iwona

Roszak,

Jolanta

Król

oraz Bożena Błaszkiewicz. Dekorację sali i stołów wykonali:
Michał Gutkowski oraz Mariola Klimek, zaś nad muzyczną
aranżacją czuwał Rafał Rychlewski.
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29. Obóz narciarski – Zakopane 2019
W dniach od 8 grudnia do 18 grudnia 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
w Brodnicy przebywali na obozie sportowym narciarstwa alpejskiego w Zakopanem.
Organizatorem obozu były Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie. Celem obozu
było:
•

podniesienie sprawności fizycznej uczniów,

•

nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach zjazdowych, biegowych i rakietach
śnieżnych,

•

doskonalenie samoobsługi i zaradności,

•

doskonalenie działalności w grupie i rywalizacji sportowej,

•

integracja uczestników.
W obozie uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

Katarzyna Charysz, Jakub Filipski, Jakub Malinowski, Kamil Jankowski, Adrian Jabłoński
i Łukasz Petla. Obozowicze zakwaterowani byli w pensjonacie „Maria”. Codzienne zajęcia
z narciarstwa

odbywały

się

na

stokach

Zakopanego

Nosal,

Białce

Tatrzańskiej

i w miejscowości Małe Ciche. Po trudach ciężkiej pracy na stoku uczniowie korzystali
z odnowy w Aquaparku Zakopane. Organizatorem wyjazdu i prowadzącym zajęcia był
Rafał Kinczewski.
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30. XXII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
W dniu 10 stycznia 2020 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XXII
Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół Szkół Specjalnych reprezentował zespół
,,Siewcy”, który wystąpił w następującym składzie:
•

Karolina Cholewczyńska – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Anita Świeczak – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Wojciech Fortuński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Paweł Kostrzewski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Adriana Jabłoński – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Katarzyna Charysz – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Natalia Malinowska – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Zespół wykonał pastorałkę ,,Wigilia” z akompaniamentem gitary. Po wysłuchaniu
wszystkich wykonawców, decyzją jury festiwalu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
zakwalifikowali się do finału powiatowego.
W dniu 14 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury odbył się
finał XXII Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół ,,Siewcy”, zgodnie z ustaleniami
regulaminu festiwalu, wykonał tę samą pastorałkę jak w eliminacjach. Decyzją jury festiwalu
zdobył on wyróżnienie wśród zespołów reprezentujących szkoły ponadpodstawowe.
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali nagrodę rzeczową ufundowaną przez
Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz dyplom za zdobycie wyróżnienia w XXII Powiatowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.
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31. Bal karnawałowy 2020
Dnia 11 lutego 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy bawili się na
balu karnawałowym.
Celem spotkania było:
•

kultywowanie zwyczajów i tradycji,

•

integrowanie społeczności szkolnej,

•

wdrożenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zabawie i konkursach.

Wszystkich zgromadzonych przywitały organizatorki imprezy: Dominika Abram i Monika
Rochewicz. Po krótkim wstępie zaczęła się zabawa taneczna w rytm najnowszych hitów
muzycznych. Z dziećmi bawili się nauczyciele oraz opiekunowie. W trakcie balu prowadzone
były konkursy, w których uczestniczyli młodsi uczniowie. Uczestnicy spotkania zostali
poczęstowani

cukierkami.

Największą

atrakcją

tegorocznego

balu

karnawałowego

była fotobudka.
Uczniowie wraz z nauczycielami oraz opiekunami fotografowali się w zabawnych
perukach, okularach i kapeluszach trzymając w ręku śmieszne gadżety. Zabawne zdjęcia będą
wspaniałą pamiątką wspólnie spędzonych chwil.
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32. Kartka walentynkowa
„Radość oczu jest początkiem miłości” – pod takim hasłem zorganizowana została wystawa
kartek walentynkowych w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.
Celem wystawy było:
•

poznanie historii kartki walentynkowej,

•

rozwijanie zdolności plastycznych uczniów

•

inspirowanie do działań kreatywnych.

Do udziału w tworzeniu walentynkowej wystawy zostali
zaproszeni wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Format
i technika wykonania kartki była dowolna. Prace składano
od 20 stycznia do 12 lutego, natomiast finalizacja miała miejsce
14 lutego na szkolnym holu. Arcydzieła wykonane przez uczniów
Szkoły

Podstawowej

Specjalnej

i

Szkoły

Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy charakteryzowała nieszablonowość,
inwencja i staranność. Do tworzenia kartek walentynkowych uczniowie wykorzystali nie tylko
kredki i farby, ale również guziki, sznurki czy szpatułki laryngologiczne. „Radość oczu”
uczniów jak i nauczycieli była widoczna w czasie wspólnego oglądania wystawy.
Organizatorami wystawy były: Onak Jolanta i Rochewicz Monika.
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33. Niecodzienna wizyta gości w Zespole Szkół Specjalnych
Dnia 20 lutego 2020 roku Zespół Szkół Specjalnych odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2 z Gdańska oraz ich goście będący na wymianie z Niemiec. Wszystkich
przybyłych powitali: Wicedyrektor Iwona Roszak, pedagog Katarzyna Jackiewicz i Rzecznik
Praw Ucznia Jerzy Ochlak.
Podczas wizyty zapoznano gości ze szkołą i zasadami jej funkcjonowania. Młodzież
uczestniczyła w zajęciach kulinarnych, sportowych i artystycznych. Podczas słodkiego
poczęstunku goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną o życiu szkoły i osiągnięciach
jej uczniów przygotowaną przez Jerzego Ochlaka. Wizyta ta przyczyni się do nawiązania
współpracy między szkołami.
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34. IX Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych
27 lutego 2020 roku Klub Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” działający przy Zespole Szkół
Specjalnych przeprowadził IX 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 51 zawodników z następujących 9 Klubów Olimpiad Specjalnych
województwa kujawsko-pomorskiego:
•

Klub „Sokoliki” z Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy - gospodarze turnieju,

•

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 „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
dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeprowadzono kwalifikacje
zawodników na zawody ogólnopolskie.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Brodnicy – Anna Słomińska. Podczas zawodów, zawodnicy zostali podzieleni na grupy
sprawnościowe. Każdy zawodnik wykonał jedną serię rzutów 8 kulami. Pomiary
w centymetrach trzech najbliższych kul przy palinie były sumowane i na ich podstawie
wyłonione zostały grupy sprawnościowe. Gry były prowadzone według Oficjalnych Przepisów
Sportowych Special Olympics. 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. Podczas spotkania, na każdego uczestnika czekał
słodki poczęstunek oraz obiad.
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Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:
I miejsce:
•

Wojciech Fortuński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Anita Świeczak – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna,

•

Jakub Filipski – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Adrian Jabłoński – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Łukasz Petla – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

II miejsce:
•

Katarzyna Charysz – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

Kamil Jankowski – klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

III miejsce:
•

Kacper Gregrowski – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna.

Swoją obecnością na olimpiadzie zaszczycili następujący goście: Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Stanisław Czajkowski, Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Hanna Królikowska, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Pani Izabella Lewandowska, Kierownik Biura Zdrowia i Pomocy
Społecznej Pani Marta Szmidt 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, przedsiębiorstwom: Centrum Handlowemu
„ROBI”, „Hildebrandt”, „Masarni Karbowo Waldemar Pesta”, „Bromilk”, „Westerbud”,
„Seni”, „Cerako”, „Neo-System”. Dziękujemy również restauracji „Zacisze” za przygotowanie
bardzo

smacznego

obiadu

oraz wolontariuszom

z

Ogólnokształcącego

imienia

Ziemi

Michałowskiej

za sędziowanie

I

Liceum
Filomatów

w

rozgrywek

Brodnicy
i

opiekę

nad wszystkimi uczestnikami imprezy.
Nad

prawidłowym

przebiegiem

olimpiady czuwali nauczyciele wychowania
fizycznego z Zespołu Szkół Specjalnych.
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35. Szkolny Mistrz Szkoły w Bocce – kampania ,,Najbardziej
Usportowiona Klasa”

04 marca 2020 roku na sali gimnastycznej odbyły się szkolne zawody sportowe w Bocce.
Celem głównym imprezy było wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Pozostałymi
celami szczegółowymi było:
•

podejmowanie działań profilaktycznych – sport jako alternatywa wobec patologii,

•

promowanie zdrowego stylu życia,

•

integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku,

•

wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,

•

edukacja poprzez zabawę.

Wyniki zawodów:
Dziewczęta:
•

I miejsce – Katarzyna Charysz klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

II miejsce – Natalia Malinowska klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy,

•

III miejsce – Weronika Bielak klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,

Chłopcy:
•

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

•

II miejsce – Jankowski Kamil klasa II Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

•

III miejsce – Marceli Kulwicki klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna.

Organizatorem zawodów była Mariola Klimek.
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36. Dzień Kobiet

Dnia 09 marca 2020 roku w Zespole Szkół Specjalnych miało miejsce
nietuzinkowe wydarzenie – Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wzorem lat
poprzednich dla wszystkich Pań, zarówno tych „małych jak i dużych”,
została

przygotowana

przez

męską

część

społeczności

wspaniała

niespodzianka.
W tym roku był to niesamowity pokaz umiejętności magicznych, zaprezentowany przez
trzech iluzjonistów i jednego klauna. W rolę wspomnianego klauna „Klaudiniego” wcielił się
uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej: Wiktor Bartkowiak, który zabawiał
publiczność swoimi nietuzinkowymi sztuczkami. Próbował on również odkryć tajemnice
skrywane przez występujących iluzjonistów, w których to rolę wcielili się nauczyciele
i Pan woźny. Na scenie mogliśmy podziwiać niewidzialne piłki, które przemieszczały
się między kubeczkami, była również znikająca sól i chustka w dłoni magika. Panowie Magicy
przerzucali także między sobą tajemnicze „światełko”, które znajdowali w różnych miejscach
np. za uchem jednej z uczennic. Najwięcej emocji wywołała sztuczka z przeciętym sznurkiem,
który po zawiązaniu przez osobę z publiczności, nagle w cudowny sposób stawał się cały – bez
węzła. W finałowym numerze Pan Leszek dokonał rzeczy, która wzbudziła ogromne emocje
i niedowierzanie. Na oczach całej publiczności sprawił, że jedna z uczennic i Pan Jurek za
pomocą jego czarów unieśli się nad materacem, na którym chwilę wcześniej się położyli.
Po zakończonym przedstawieniu Wielcy Iluzjoniści bisowali jeszcze kilka razy swojej
wspaniałej publiczności, która miała nadzieję, że pozna tajniki ich pracy. Tak jednak się nie
stało. Magicy obiecali jednak, że wrócą z nowymi sztuczkami w czerwcu. W Zespole Szkół
Specjalnych był to „Magiczny dzień, dla magicznych Pań”.
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c

W związku z zagrożeniem
epidemiologicznym związanym z
rozprzestrzenianiem się
koronawirusa COVID-19
od 25.03.2020 do 26.06.2020 roku
szkoła prowadzi zajęcia w formie
zdalnego nauczania.
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Od 18.05.2020 do 26.06.2020 roku
szkoła realizuje zajęcia:
rewalidacyjno-wychowawcze,
rewalidacyjne i wczesnego
wspomagania rozwoju.
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37. Projekt edukacyjny „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”
Od 1 października 2019 do 31 maja 2020 roku trwał Ogólnopolski projekt edukacyjny
„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Autorem projektu była Honorata Szanecka –
dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej Specjalnej:
•

Dawid Górski – klasa III,

•

Zuzanna Kłosowska – klasa III,

•

Amelia Piotrowska – klasa II,

•

Sandra Sikorska – klasa III,

•

Oliwia Zabłocka– klasa III,

•

Roksana Drożdźyńska – klasa II.

Cele projektu:
•

rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,

•

rozwijanie aktywności czytelniczej,

•

doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania,

•

zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

•

integracja zespołu klasowego,

•

współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół
polonijnych.

Uczniowie w trakcie trwania projektu prowadzili „Lekturniki”, które uzupełniali
systematycznie po wysłuchaniu wybranej lektury. Projekt składał się z trzech modułów.
W każdym z nich uczniowie mieli do wykonana określone zadania takie jak: wykonywanie
kącików czytelniczych, plakatów i makiet, wykonywanie zakładek do książek, przygotowanie
pokazu mody baśniowej, przedstawienia teatralnego.
Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania czytelnicze,
nabyli umiejętność skupienia uwagi, aktywnego słuchania czytanych książek oraz współpracy
i współdziałania w realizacji zadań. Podczas realizacji projektu, rodzice integrowali
się ze szkołą i z zespołem klasowym.
Wszyscy uczestniczy projektu otrzymali dyplomy. Koordynatorem udziału w projekcie
była Iwona Roszak.
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38. Dzień Dziecka
Dnia 1 czerwca 2020 roku w Zespole Szkól Specjalnych w Brodnicy obchodzony
był uroczyście Dzień Dziecka, chociaż w innej formie niż zawsze.
Z powodu ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID-19, dzieci nie mogły
spędzić tego czasu ze swoimi kolegami, koleżankami i nauczycielami w szkole. Uczniowie
naszej szkoły swoje święto obchodzili w rodzinnych domach.
Pani Dyrektor Anna Słomińska, Pani Wicedyrektor Iwona Roszak oraz wszyscy
nauczyciele przesłali swoim uczniom w formie krótkiego filmu moc życzeń z okazji ich święta.
Do życzeń dołączone były w zależności od kategorii wiekowej linki z różnymi
przedstawieniami, piosenkami oraz zabawami w rytm muzyki. Uczniowie otrzymali również
karty pracy z kolorowankami i puzzlami. Każdy miał możliwość wybrania czegoś dla siebie.
Celem wirtualnej imprezy było wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,
integracja z rodziną poprzez zabawę, a także tworzenie atmosfery życzliwości,
współpracy i współdziałania. Koordynatorami tej uroczystości były: Katarzyna Jackiewicz
oraz Agnieszka Mianecka.
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39. Wycieczka do ZOO
Dnia 8 czerwca 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy: IV, VI, VII
oraz VIII uczestniczyli w wirtualnej wycieczce do ZOO w Płocku. Celem wycieczki było:
rozwijanie form aktywności wypoczynku na świeżym powietrzu, poznawanie różnorodności
świata zwierząt i roślin, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie pozytywnego
stosunku do świata przyrody.
Uczniowie poznali podczas wirtualnego spaceru różnorodne egzotyczne zwierzęta i ptaki,
a także odkryli nowe i ciekawe miejsca. Po spacerze czekały na uczniów różne zadania między
innymi: nauka piosenki „Idziemy do ZOO”, kolorowanie papugi, wykonanie pingwina według
instrukcji, wycięcie i sklejenie papierowego tygrysa. Wirtualna wycieczka zakończona
była konsumpcją frytek. Uczniowie przygotowali je z pomocą rodziców. Koordynatorem
wirtualnego wyjazdu była Agnieszka Mianecka.
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40. Konkurs Grafiki Komputerowej „Wiosenne kwiaty”
W dniach od 2 do 15 czerwca 2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej
pod hasłem „Wiosenne kwiaty”. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów.
Celem konkursu było:
•

kształtowanie umiejętności obsługi komputera,

•

doskonalenie umiejętności pracy w edytorze grafiki Paint oraz w Internecie,

•

zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zdolności i umiejętności,

•

rozwijanie wśród uczniów prawidłowego korzystania z komputera i Internetu.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19 konkurs został
zorganizowany w domu z pomocą rodziców oraz w szkole podczas zajęć. Uczniowie otrzymali
link do kolorowanek internetowych z dołączoną instrukcją wykonania prac. Ich zadaniem było
pokolorowanie, z użyciem narzędzi programu wybranych kolorowanek. Uczniowie wykonali
swoje prace w domu i przesłali je organizatorom konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy przesłane drogą elektroniczną. Organizatorami konkursu były: Małgorzata
Wróblewska i Iwona Roszak.
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