PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
cele w roku szkolnym 2015/2016:





Kształtowanie
pozytywnego
wizerunku
szkoły,
promowanie szkoły, uczestniczenie w życiu społeczności
lokalnej.
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych
oraz
upowszechnianie czytelnictwa.

Będziemy:
- Promować szkołę na terenie placówki – pokazywać
metody, formy pracy, kształtować pozytywny
wizerunek osoby niepełnosprawnej.
Promować
wizerunek
szkoły
w
szerszym
środowisku lokalnym.
- Współpracować z różnymi placówkami.
- Stwarzać poczucia bezpieczeństwa uczniów na
zajęciach.
- Rozwijać pozytywny obraz własnej osoby, uczyć
wyrażania własnych uczuć i emocji, dostrzegania
swoich problemów i możliwości.
- Wzmacniać prawidłowe relacje dziecka z rodziną.
Rozwijać
zainteresowanie
uczniów
książką,
czytaniem, słuchaniem i ilustracją.

UWAGA KONKURS !!!
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. ,,Książeczka obrazkowa- odżywiam się zdrowo” organizowanym
przez naszą placówkę. Technika wykonania prac dowolna. Format
nie większy niż A4. Prace należy dostarczyć do 6 listopada 2015r.
Realizatorzy: H. Bartko, N. Szczepanek, S. Lubowiecka

ZAPRASZAMY na facebook’a
Redagowała – Sylwia Lubowiecka
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POWITANIE SZKOŁY
Wakacje minęły,
Uleciały jak chmurki na niebie.
Dzieci plecaki wzięły
I biegną szkoło do ciebie
Z pytaniami:
-Czy tęskniłaś za nami?
-Czy brak ci było gwaru, hałasu?
-Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?
I tak dzieci pytały,
I tak szkole marudziły,
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła ,
I dzieci do siebie zaprosiła.

Witamy w NOWEJ placówce.
Stowarzyszenie ,,Promyk” w Szczytnie, którego prezesem
jest p. Mirosława Duńczyk, powołało Niepubliczny Zespół
Placówek Specjalnych w Szczytnie. W skład zespołu wchodzą
następujące placówki: Przedszkole,, Kraina Promyka”, Niepubliczna
Podstawowa Szkoła Specjalna Stowarzyszenia Promyk oraz
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia Promyk. Wyżej
wymienione szkoły zaczęły działać z dniem 1 września 2015r.
Organizacja roku szkolnego
2015/2016
DYREKCJA SZKOŁY:
Dyrektor - p. Mirosława Duńczyk,
Wicedyrektor - p. Marzena Grądzik





NASZE KLASY:
Szkoła podstawowa
I, II zespół edukacyjno-terapeutyczny;
III, IV, V, VI zespół rewalidacyjno-wychowawczy
Gimnazjum
zespół edukacyjny
UCZNIOWIE I KADRA SZKOŁY:
- I zespół edukacyjno-terapeutyczny uczniowie: Julia G., Klaudia K., Julia G.wychowawca- p. Jolanta Dratwa, osoba
wspomagająca - p. Justyna Zapadka
- II zespół edukacyjno-terapeutycznyuczniowie:
Jakub G.,
Adam B.,
Jakub K.,

I zespół edukacyjno-terapeutyczny

Robert G.,

wychowawca - p. Małgorzata Mróz, osoba
wspomagająca - p. Hanna Pietrzak
- III zespół rewalidacyjno-wychowawczyuczniowie: Aleksandra Ł., Aleksander N.,
Michał L., Angelika B., wychowawca – p.

Sylwia Lubowiecka, osoba wspomagająca –
Anna Łukasik
IV
zespół
rewalidacyjnowychowawczy,
uczniowie:
Aleksandra
B.,
III zespół rewalidacyjnoDominika
L.,
wychowawcz
Dominik B., Bartosz T.,
wychowawca - p. Sylwia Budzisz, osoba wspomagająca:
p. Dorota Łachacz
- V zespół rewalidacyjnoIV zespół rewalidacyjnowychowawczy,
uczniowie:
wychowawczy
Arkadiusz
K.,
Paweł
P.,
Konrad J., Kornel B., wychowawca - p. Joanna
Wołczkiewicz, osoba wspomagająca:
p.
Adrianna Prekier
- VI zespół rewalidacyjnowychowawczy, uczniowie:
Karolina K., Wiktoria G.,
Daniel K., Przemysław P.,
wychowawca - p. Nina
Szczepanek, osoba
VI zespół rewalidacyjnowspomagająca - p.
V zespół rewalidacyjnowychowawczy
Ewelina
Erwinwychowawczy
p.
-

Kamińska
nauczanie
indywidualne:
uczennica - Anna M. – nauczyciel p. Marzena Grądzik, uczennica Agata P.– nauczycielki - p. Ewelina

Erwin-Kamińska Nauczanie indywidualne
(8godz.),
p.
Sylwia Lubowiecka (1godz.), p. Sylwia Budzisz
(1godz.), uczennica: Klaudia M. – p.
zespół edukacyjny w Gimnazjum
Małgorzata Mróz
- zespół edukacyjny w Gimnazjum – uczniowie: Agnieszka C., Natalia K.,
Krystian Włodkowski, wychowawca - p. Hanna Bartko, osoba wspomagająca p. Maria Pasiak

Zajęcia rewalidacyjne
II zespół edukacyjno-terapeutyczny

- p. Jolanta Dratwa (10 godz.) (I zespół eduk.-terap.)

- p. Małgorzata Mróz (6 godz.), p. Ewelina Erwin-Kamińska (4godz.) II zespół
eduk.-terap.
- p. Hanna Bartko (8 godz.), p. Joanna Wołczkiewicz (1godz.), p. Nina
Szczepanek (1 godz.) zespół eduk. w Gimnazjum
Terapia logopedyczna - p. Ewa Mirota (szkoła podstawowa), p.
Dominika Kołakowska (gimnazjum)
Terapia psychologiczna - p. Justyna Prekier-Żylińska (zespoły
edukacyjno-terapeutyczne), p. Maciej Żyliński (zespoły rewalidacyjnowychowawcze, gimnazjum),
Religia – p. Agnieszka Golon
Oprawa muzyczna– p. Sylwia Warczak-Chojnacka

gofrach.


OLEK-WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!
POŻEGNANIE LATA.
Dwa zespoły: p. Asi oraz p. Niny zaprosiły grupę
przedszkolaków ,,Nutki” z ,,Krainy Promyka” na
wspólne zajęcia z żywiołem.

Zajęcia pozalekcyjne (2 godz. w tygodniu):
- ,,Spotkania z muzyką – w dobrym rytmie” – p. Nina Szczepanek, p.
Sylwia Lubowiecka;
- ,,Muzyczne inspiracje”, p. Joanna Wołczkiewicz, M. Mróz
- Integracja sensoryczna, p. Hanna Bartko
- Ruch Rozwijający – p. Jolanta Dratwa, p. Sylwia Budzisz
- Zajęcia komputerowe – p. Ewelina Erwin-Kamińska

ADMINISTRACJA: p. Jolanta Szydlik (księgowość), p. Barbara Pietrusik
(kadry i płace)

Co u NAS słychać…:
W miesiącu
uroczystości.

wrześniu

odbyły się

pierwsze

Najpierw w dniu 1 września, na świeżym powietrzu,
powitaliśmy nowy Rok Szkolny
2015/2016.

Uczniowie II i III zespołu integrowali się podczas wspólnych
zajęć z ,,Porannego Kręgu” oraz pysznego poczęstunku
,,owocowych galaretek”.
 Od września raz w
tygodniu
odbywają
się
zajęcia rytmiczne, z oprawą
muzyczną w wykonaniu p.
Sylwii Warczak Chojnackiej.
Tematyka zajęć związana
jest z
porami roku. Tak bawiliśmy
się przy utworze ,,Płonie
ognisko w lesie…”.



Za
nami URODZINKI, nowego ucznia –
Aleksandra N. Uczniowie III i VI zespołu
rewalidacyjno-wychowawczego
integrowali się przy wspólnej zabawie i owocowych

6 października odbyło się
WIELKIE OTWARCIE
Niepubliczego Zespołu Placówek Specjalnych w
Szczytnie.
Zaszczycili nas swoją obecnością:
p. starosta J. Matłach, skarbnik
powiatu A. Gałązka, oraz radny p.
Cz.
Wierzuk.
Przybyło liczne
grono
rodziców. Nie
obyło się bez
podziękowań i kwiatów. Przyjęliśmy do
swojego grona nowych przedszkolaków
oraz uczniów. Pasowania dokonała p.
dyrektor Mirosława Duńczyk.
Ten
wielki
dzień

uświetnili
występami
nasi
wychowankowie.
Gościnnie zagrał dla nas na
akordeonie p. Ałaj. Dziękujemy
wszystkim za przybycie oraz
przygotowanie pysznych wypieków
na wspólny poczęstunek.

