CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNOWYCHOWAWCZEGO
w roku szkolnym 2016/2017:
•

Kształtowanie postaw szacunku dla dóbr kultury i przyrody.
Wychowanie do wartości patriotycznych (rozpoznawanie symboli
narodowych - godło, flaga, barwy). Rozwijanie świadomości
ekologicznej i wrażliwości na piękno przyrody. Rozwijanie postaw
moralnych, wychowawczych oraz norm współżycia w grupie
(zachowania grzecznościowe na co dzień – zwroty, gesty).
• Rozwijanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo.
• Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa.
Zadania:
1., ,Utożsamiam się ze swoim regionem,, Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie
poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.
2. ,,Dbam o środowisko, w którym mieszkam”.
Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie
zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do
życia w harmonii z przyrodą.
3.,,Dbamy o swoje bezpieczeństwo”- podczas zajęć , zabaw, wycieczek.
4.,,Książka dla każdego”.
Rozwijanie zainteresowania uczniów książką, czytaniem, słuchaniem i
ilustracją.
ZAPRASZAMY na facebook’a
Redagowała Sylwia Lubowiecka

Niepubliczny Zespół Placówek Specjalnych w Szczytnie

Świąt białych, pachnących choinką
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Świąt dających radość, odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok,
że będzie lepszy niż ten co właśnie mija.
Życzy Dyrekcja Zespołu
z pracownikami
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Przebieg wydarzeń szkolnych…
Zdawałoby się, że jeszcze niedawno witaliśmy rok szkolny
2016/2017, a już zbliżają się święta Bożego Narodzenia, koniec I
semestru i tuż, tuż ferie zimowe.
Pierwszy kwartał nowego roku szkolnego obfitował w wiele
wydarzeń szkolnych. Niektóre z nich goszczą u nas od wielu lat, inne
związane są z aktualnymi założeniami planu profilaktycznowychowawczego szkoły (o czym szerzej w dalszej części gazetki).
Aktualne wydarzenia można śledzić na bieżąco na facebook’u
Stowarzyszenia Promyk. Ci, którzy z niego nie korzystają lub chcą
jeszcze raz wspomnieć te chwile zapraszam do lektury.

W ogrodzie, w sadzie, w lesie
Pani Asia z p. Eweliną dbają o nasz ogródek przyszkolny. Z zebranych
darów uczniowie przygotowują pyszne przekąski np. zupkę dyniową.

Powitanie r. szk. 2016/2017

Korzystamy również z warzyw z
zaprzyjaźnionego gospodarstwa rolnego. I
tak oto kiszono kapustę.
Na zdjęciach obok widać

A tak wyglądała wizyta na wsi:

jak Pani Dyrektor zaprasza w nasze progi
absolwentki
Przedszkola
,,Kraina
Promyka”. Justyna, Julia oraz Martynka
tworza wspólnie I zespół edukacyjnoterapeutyczny pod opieką pań: Sylwii
Budzisz oraz Justyny Zapadki. Dołączyły
do nas również uczennice: Oliwia K. (IV
zespół rewalidacyjno-wychowawczy) i Natalka G. (III
zespół edukacyjno-terapeutyczny). Obie dziewczynki
przeszły z SOSW w Szczytnie. Obecnie mamy 33
uczniów – 28 podopiecznych szkoły podstawowej oraz 5
gimnazjalistów.
karmienie
zwierzętami, przyrodą.

kurek,

obcowanie

ze

Gimnazjaliści goszczą się na łonie
natury w ogródku p. Hani.

Byli
absolwenci
przedszkola
,,Kraina Promyka”, a nasi tutejsi
uczniowie zostali zaproszeni na piknik
do Leśniczówki w Lipniku. Tak się bawili…
Pod koniec września włączyliśmy się w akcję Sprzątania Świata i
porządkowaliśmy teren zielony wokół ośrodka. Przy okazji przypomnieliśmy
sobie jak segregować śmieci oraz gdzie należy zbierać
baterie.

,,Dzień chłopaka”
Tradycją jest, że w dniu 30 września swoje święto mają wszystkie
chłopaki i te większe i te mniejsze.

służb porządkowych.

Stąd też wizyta na Komendzie Policji w

Szczytnie.
Tutaj zwiedzamy Chatę Mazurską.

Z okazji Święta Niepodległości odbył się apel o charakterze
patriotycznym. Między innymi zabrzmiała piosenka ,,Hej Mazury jak
wy cudne”. Przedszkolaki wyruszyły pociągiem po różnych regionach
kraju: odwiedziły morze, Mazury, góry. Wszyscy podopieczni
przygotowali makiety tych krain i powstała z nich wystawa, którą
można było obejrzeć w holu ośrodka.

Poznajemy nasz region
Szczególny nacisk kładziemy w tym roku na poznanie naszego
regionu, tradycji kulturowych, miasta Szczytna, a co za tym idzie
Promujemy czytelnictwo

W dalszym ciągu budzimy u uczniów zainteresowanie książką i
czytelnictwem.
Po raz drugi panie: Nina i
Sylwia
zaprosiły
rodziców
uczniów na warsztaty z czytania
uczestniczącego pt ,,Książka dla
każdego-drogą do komunikacji”.

Rodzice

nie

tylko

poznali

niedługo odbędą się zajęcia poświęcone tradycji Świat Bożego Narodzenia.
,,Odżywiam się zdrowo- gra planszowa”.
Już po raz czwarty z inicjatywy
p. Hani odbył się u nas konkurs
dotyczący zdrowego odżywiania.
W tym roku trzeba było wykonać
grę planszową. 16 listopada odbyło
się uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu. Obecnie (do
12 grudnia) prace można obejrzeć
na
wystawie
w
Bibliotece
Publicznej w Szczytnie.

sposoby
wykorzystania książek na różnych
poziomach komunikacyjnych, a także
wspólnymi siłami stworzyli dwie nowe
książeczki do naszej biblioteczki.
Rozwijamy współprace z Biblioteką
Kadra się szkoli…
Nauczyciele naszej placówki, aby
podnieść jakość pracy szkoły i
przedszkola ciągle podnoszą swoje
kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności. Tak wyglądało szkolenie na
terenie naszej placówki organizowane przez

Publiczną w Szczytnie. W tym roku
również uczestniczymy w cyklu zajęć z
czytelnictwa na terenie biblioteki. I tak
poznawaliśmy symbole narodowe, a

Astrę.
Integrujemy się.
Korzystając z różnych okazji
staramy się wzajemnie się
poznawać
i
integrować.
Zacieśniamy tym więź uczeńuczeń, uczeń-nauczyciel, ale
również nauczyciel –nauczyciel
czy rodzic- dziecko, rodzicnauczyciel.
Gimnazjaliści
wraz
z
rodzicami
integrowali
się
podczas zajęć otwartych.
Tradycyjnie, 30 listopada w poszczególnych zespołach poznawaliśmy
zwyczaje andrzejkowe. Nie tylko lał się wosk, ale również można było z ust
nie jednej czarownicy czy jak kto woli wróżki poznać swoja przyszłość.
Niektórzy piekli z tej okazji pyszne wypieki.

Kiermasz
Bożonarodzeniowy
Zachęcamy
do
włączenia się w Kiermasz
Bożonarodzeniowy poprzez przygotowanie ozdób świątecznych
oraz słodkich wypieków. Z góry dziękujemy.

