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MIĘDZYNARODOWY 
FESTIVAL LITERATURY 

DZIECIĘCEJ 2016 



Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej 
– aktorzy czytają bajki na dobranoc dla najmłodszych. 



Spotkania z autorami książek dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 



UDZIAŁ  
W AKCJACH 

OGÓLNOPOLSKICH 



Narodowe Czytanie 2017 - Quo vadis Henryka Sienkiewicza  
w naszej szkole rozpoczęła pani dyrektor Anna Dachowska. 



Inscenizacje wybranych fragmentów powieści w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. 



Pamiątkowe zdjęcie z Paniami, bez których 
realizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. 



Bajkowóz w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju. 



Wędrująca Szpitalna Biblioteka – dar Fundacji Serdecznik z Poznania. 



Podziękowanie za 
udział w ogólnopolskiej 

akcji Góra grosza. 



Udział w akcjach: Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi. 



Dbamy o naszą planetę – prezentacja i występ artystyczny. 



Kartka dla Mamy. Współpraca z Fundacją ROSA z Wrocławia. 



Współpraca z Fundacją ROSA. Kartki wykonane przez  
uczniów-pacjentów Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum. 



XIX Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny 
zorganizowany przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych. 



Nasi uczniowie jak co roku otrzymali wysokie wyróżnienia w konkursie. 



Prezentacja naszej uczennicy została wyróżniona 
w konkursie ogólnopolskim Moja pasja. 



Rok 2017 rokiem rzeki Wisły, 
montaż słowno - muzyczny i prezentacja multimedialna. 



Uczestnicy Senioriady  włączyli się w promocję lecznictwa  
uzdrowiskowego pod hasłem Ratujmy sanatoria dla dzieci. 



III Maraton Podhalański, w którym nasza koleżanka p. Ania Kordeczka 
zajęła III miejsce w kategorii open kobiet. 



UROCZYSTOŚCI 
OKOLICZNOŚCIOWE 

ORAZ KONKURSY  
W SZKOLE I NA ODDZIALE 

SANATORYJNYM 



Czytałem w wakacje – konkurs plastyczny zorganizowany przez szkolną bibliotekę. 



Prace wyróżnione w konkursie. 



Rocznica tragicznego września. 



Dzień Edukacji Narodowej – pani Prezes ŚCRU 
złożyła życzenia wszystkim pedagogom. 



Program artystyczny i podziękowania dla nauczycieli. 



Dzień Nauczyciela okazją do wspólnego spotkania 
byłych i obecnych pracowników szkoły. 



Ślubowanie klas pierwszych. 



Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia. 



Wystawa Dary Pani Jesieni - kwiaty. 



Wystawa Dary Pani Jesieni – warzywa, owoce, zboża. 



Polskie Symbole Narodowe – prezentacja przygotowana 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 



Wystawa w bibliotece lekcją patriotyzmu dla młodszych uczniów. 



W setną rocznicę śmierci H. Sienkiewicza  przygotowano ekspozycję poświęconą 
życiu i twórczości pisarza oraz szkolny konkurs wiedzy o autorze Trylogii. 



Uczniowie podczas oglądania wystawy. 



Inscenizacja Bajki  H. Sienkiewicza 
przygotowana w ramach popularyzacji czytelnictwa. 



Dobroć to największy skarb – inscenizacja baśni. 



Święto Dziękczynienia –  poznawanie elementów kultury krajów anglojęzycznych. 



Udział w quizie zorganizowanym po obejrzeniu prezentacji. 



Wróżby andrzejkowe. 



Magiczny wieczór andrzejkowy. 



Mikołajki w naszej szkole. 





„Na próżno Bóg rodzi się w żłobie, jeśli nie narodzi się w Tobie” 
- inscenizacja o tradycjach związanych z wieczorem wigilijnym. 



W świątecznym nastroju. 



Betlejemskie Światło Pokoju 
- symboliczny ogień zapalony 

w Grocie Narodzenia 
Chrystusa w Betlejem, 

przywieziony ze schroniska 
górskiego Głodówka - co roku 
towarzyszy nam na wigilijnym 

stole i w okresie 
bożonarodzeniowym. 



Wigilijne spotkanie opłatkowe w gronie pracowników Zespołu Szkół. 



Łamanie się opłatkiem i świąteczne życzenia. 



Tradycyjna potrawa wigilijna w moim domu - III edycja konkursu 
na przepis i gawędę kulinarną. 



Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali miłe upominki. 



Świeć gwiazdeczko, świeć – świąteczny konkurs plastyczny. 



Wystawa prac konkursowych. 



Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą gwiazdę. 



Zabawy integracyjne podczas szkolnej dyskoteki. 



Zabawy ciąg dalszy. 



Konkurs literacko - plastyczny Moja Walentynka. 



Wystawa prac wykonanych w ramach konkursu. 



Rozstrzygnięcie konkursu walentynkowego. 



Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - wystawa. 



Zapowiedź wiosennych uroczystości. 



Wiosna zagościła w bibliotece. 



Powitanie wiosny – inscenizacja przygotowana  
Przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. 



Zabawa w ogrodników - sadzimy pelargonie i prymulki. 



Święto Patrona Szkoły. 



Powstania Śląskie - wystawa. 



Wystawy upamiętniające najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. 



Wystawy upamiętniające najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. 



Majowe święta narodowe. 



Witaj majowa jutrzenko ...  



Dzień Matki – Kochamy Was całym sercem ... 



Portret mojej Mamy  – rozstrzygnięcie konkursu. 



Międzynarodowy Dzień Dziecka w Zespole Szkół – przekazanie 
dzieciom symbolicznych kluczy przez Prezesa Ośrodka. 



Prezentacja grup przed grą terenową Tajemnice Pałacu Zdrowia. 



Wspólna zabawa w Parku Zdrojowym. 



Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. 



NASZE  
INICJATYWY 



Takie książki czytaliśmy  – projekt czytelniczy zorganizowany 
z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 



Takie książki czytaliśmy  - podsumowanie konkursu, rozdanie dyplomów. 



Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe na Podhalu. 



Spotkanie z państwem Rusnakami. 



XXI Międzysanatoryjny Przegląd Kolęd i Pastorałek. 



Bezpieczne ferie - spotkanie z funkcjonariuszami  
Komisariatu Policji w Rabce - Zdroju. 



Z wizytą w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rabce - Zdroju. 



Trzymaj formę – spotkanie z wielokrotną mistrzynią Polski  
w biegach z przeszkodami, Małgorzatą Szarugą. 



Trzymaj formę – popularyzacja aktywnego trybu życia. 



Promowanie zdrowego stylu życia. 



Piramida zdrowego żywienia. 



Spotkanie z Posłem na Sejm, panem Markiem Rząsą. 



Myślą przewodnią zabawy karnawałowej były słowa Dawnej Rabki czar. Dzięki przepięknej 
scenografii uczestnicy balu mogli się przenieść w realia przedwojennej Rabki. 



59 Konkurs Palm Wielkanocnych. 



Palma wykonana przez nas 
tradycyjnie brała udział 

w konkursie. Jury oceniało palmy 
pod względem użycia tradycyjnych 

materiałów, twórczości, 
dekoracyjności i wrażenia 

artystycznego. Nasza palma 
zdobyła w tym roku wyróżnienie 

i otrzymaliśmy dyplom oraz nagrodę 
w postaci pięknego lustra. 

Sporządzanie palm i ich święcenie 
to jeden z niewielu już zwyczajów 

powszechnie jeszcze kultywowanych 
przez mieszkańców Rabki i okolicy. 

Niezwykła piękność palm, jak 
również oprawa całego widowiska 

spowodowały, iż Rabka uzyskała 
szeroką sławę w tym względzie. 



Tradycje Wielkanocne. 



Przedświąteczne spotkanie z panią Teresą Rusnak, miłośniczką kultury Podhala. 



Koło Fortuny. Spotkanie z kolegami z sanatorium dziecięcego – Olszówka. 



Było dużo ciekawych konkurencji: kalambury, koło fortuny, muzyczne zagadki, zadania: 
Tak - Nie, Kto Pierwszy. Wszyscy świetnie się bawili, ale też mogli pochwalić się swoją wiedzą. 

Nie zabrakło, oczywiście naszej kochanej, wszystkim znanej piosenki - Kocham cię Polsko… 



Gościliśmy rabczańską grupę teatralną Chrząszcz w trzcinie. 



Inscenizacja opowieści Zielony Wędrowiec. 



XV Integracyjna Spartakiada Dzieci i Młodzieży. 



W drodze na stadion. 



Zakończenie Spartakiady na stadionie KS Wierchy. 



Pani Dyrektor Anna Dachowska z medalistami. 



ZAJĘCIA  
POZALEKCYJNE 



"Nie święci garnki lepią" - bardzo ciekawym przeżyciem  
okazało się spotkanie z panem Adamem 

 - garncarzem z dziada pradziada. 





Udział naszych uczniów w uroczystości nadania parkowej alei  
imienia Juliana Kawalca - pisarza związanego z Rabką. 



Jesień to naprawdę piękna pora roku.  
Podczas spacerów oczarowała nas kolorami, zapachami i odgłosami.  

Najbardziej podobała się wszystkim ścieżka edukacyjno-ekologiczna na Krzywoniu. 



Jesienne wieczory uatrakcyjnił nam turniej wiedzy Mały Omnibus.  
Ciekawe pytania i zadania były sprawdzianem naszej wiedzy u umiejętności. 



Mały Omnibus. 



W andrzejkowy wieczór w naszym sanatorium zagościły wróżby i zabawy. 
 Wszyscy świetnie się bawili. 



Wspólne kolędowanie wprowadziło nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia.  



Wiosna, ach to Ty - konkurs plastyczny. 



Pod okiem wychowawców powstały kolorowe łączki pełne wiosennych kwiatów,  
powróciły ptaki i zrobiło się kolorowo i radośnie. 



Konkurs piosenki karaoke. Jak zwykle ujawniło się wiele talentów. 



Dzień Teatru w naszym ośrodku.  Przedstawienie dwóch inscenizacji baśni o Kopciuszku – w wersji 
współczesnej oraz  według scenariusza Wandy Chotomskiej z Kabaretu na Jednej Nodze. 



Mam talent - muzykowanie, śpiew, taniec oraz gimnastyka artystyczna. 



Majowy spacer na górę Banię 



Zajęcia wokalne 



Integracja dzieci podczas zabaw na świetlicy 



Bawimy się wesoło i pieczemy kiełbaski. 



WARSZTATY DOSKONALĄCE 
UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELI 

I WYCHOWAWCÓW 



Zabrze - Ogólnopolska Konferencja dla Szkół Szpitalnych i Sanatoryjnych 
z cyklu  Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają.  



Pedagogika cyrku w pracy z dzieckiem przewlekle chorym – warsztaty szkoleniowe. 



W warsztatach wzięli udział nauczyciele i wychowawcy. 



A teraz 


