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Zdjecie szkoły tło

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
przy ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWYM 

w RABCE-ZDROJU



Zespół Szkół przy Śląskim Centrum

Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym

w Rabce- Zdroju zapewnia nauczanie

na poziomie szkoły podstawowej,

gimnazjum i liceum oraz organizuje

dla swoich podopiecznych zajęcia

wychowawcze (spacery, wycieczki,

gry i zabawy).

Specyfiką szkoły jest praca z dziećmi,

które przebywają okresowo na leczeniu

sanatoryjnym.



Dzięki naszej placówce uczniowie realizują

obowiązek szkolny, nadrabiają zaległości w

nauce oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Dajemy im możliwość kontynuowania nauki

języków obcych. Nasza szkoła organizuje

sprawdzian dla klas szóstych oraz egzamin

gimnazjalny. Pod opieką wychowawców

i nauczycieli poszczególnych przedmiotów

nasi wychowankowie przygotowują apele,

występy artystyczne, biorą udział

w konkursach i olimpiadach.



Inauguracja nowego roku 

szkolnego 2013/2014

Powołanie Liceum Ogólnokształcącego nr 5,

które weszło w skład Zespołu Szkół

im. Powstańców Śląskich przy ŚCRU w Rabce-

Zdroju



UDZIAŁ 

W OGÓLNOPOLSKICH 

AKCJACH 

DLA SZKÓŁ



2013 Rokiem Juliana Tuwima

Konkurs recytacji wierszy Tuwima

Wykonanie okularów Pana Hilarego

Okolicznościowa gazetka



Konkurs Magellana

II miejsce i cenne nagrody w konkursie plastycznym Świat za 100 lat, czyli okiem 

małego wynalazcy.



Narodowe czytanie dzieł Aleksandra Fredry

Przedstawienie wybranych scen z Zemsty i Ślubów panieńskich

Konkurs plastyczny – ilustracje wybranych bajek
Wspólne czytanie bajek Fredry



Sprzątanie świata 2013 - Odkrywamy czystą Polskę

Prezentacja o zanieczyszczeniu środowiska, segregacji śmieci i recyclingu



XIII Dzień Papieski

Montaż słowno – muzyczny poświęcony

pamięci Jana Pawła II połączony

z prezentacją multimedialną



Ogólnopolski konkurs plastyczny Kartka bożonarodzeniowa

Celem konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych

w Rabce-Zdroju było rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i zainteresowań

artystycznych oraz kultywowanie tradycji świątecznych i oderwanie

od sytuacji choroby.



Projekt Kartka ze szpitala realizowany we współpracy z Fundacją Rosa

Ideą projektu jest organizowanie zajęć

plastycznych, a ich motywem przewodnim

tworzenie przez dzieci własnych kartek

pocztowych, w których opisują swoje

przeżycia w czasie pobytu w sanatorium.



W roku szkolnym 2012/2013 nasze gimnazjum zdobyło certyfikat

Bezpiecznej Szkoły. Obecnie o ten sam tytuł ubiega się szkoła

podstawowa.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń



UROCZYSTOŚCI 

SZKOLNE



Uroczysta akademia szkolna oraz

wręczenie nagród wyróżniającym

się nauczycielom i wychowawcom

Dzień Edukacji Narodowej



Ślubowanie pierwszoklasistów

„Ślubuję uroczyście!

Będę starał się być

dobrym i uczciwym…”



Dary jesieni – wystawa szkolna



Święto Niepodległości

Montaż słowno- muzyczny

oraz prezentacja multimedialna

Nasza Niepodległa



Mikołajki



Przed Świętami Bożego Narodzenia



Wieczór kolęd

W nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas

Wieczór kolęd. W programie wzięły udział dzieci z poszczególnych

oddziałów, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, kierownictwo

wychowania oraz rodzice z dziećmi i dorośli z oddziału sanatoryjnego.



Pierwszy dzień wiosny



NASZE 

INICJATYWY



Spotkania z ciekawymi ludźmi

Ewa Owsiany – dziennikarka 

pochodząca z Rabki-Zdroju

Janina Szestakowska – zesłana

na Syberię w czasie II wojny światowej



Państwo Rusnakowie – artyści ludowi zaprzyjaźnieni z naszą szkołą.

Zajęcia warsztatowe z przędzenia i tkania

Wykonanie palmy wielkanocnej



Międzysanatoryjny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Panu śpiewać chcę

Od 18 lat nasza szkoła jest organizatorem

festiwalu, w którym biorą udział uczniowie

przebywający na leczeniu w rabczańskich

sanatoriach.



Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży pod patronatem mistrza 

olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego

W 2013r. spartakiada zdobyła III

miejsce w kategorii Sport osób

niepełnosprawnych w konkursie

POLSKIE OSKARY SPORTOWE



ZAJĘCIA 

POZALEKCYJNE



Na deszczowe dni

Zajęcia plastyczno – techniczne i konkurencje sprawnościowe



Wycieczki krajoznawczo - turystyczne



Odkrywanie ciekawych miejsc

Pracownia garncarza

Malowanie na szkleW siedzibie GOPR



Andrzejki

Wróżby andrzejkowe

Zabawa andrzejkowa



Walentynki

Wybory Miss i Mistera sanatorium



NAUCZYCIELE

I WYCHOWAWCY

NIE TYLKO UCZĄ, 

ALE RÓWNIEŻ 

UCZĄ SIĘ…



Rozwijanie i udoskonalanie umiejętności pracy z dziećmi

Tańce i zabawy ruchowe Szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej



Wspólne szkolenie ze służbą zdrowia Dziecko z cukrzycą w sanatorium 



PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ 

Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno –

Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. w roku

szkolnym 2013/2014 przystąpił do realizacji dwóch projektów:

• „EDU RABKA” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

• utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu

„Radosna Szkoła”


