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ROK SZKOLNY 2015/16 JUŻ ZA NAMI… 
 
Nasza praca to przede wszystkim zajęcia z dziećmi - pacjentami 
przebywającymi na leczeniu w ŚCRU. Pracujemy z nimi podczas 
lekcji w szkole oraz w ramach Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć 
Wychowawczych. 
W ciągu roku odbywa się wiele różnorodnych imprez, 
przedstawień, również z udziałem dorosłych kuracjuszy 
przebywających w ośrodku. Bierzemy udział w projektach 
ogólnopolskich, kultywujemy tradycje i zwyczaje regionu, 
spotykamy się z ciekawymi ludźmi. 



FESTIWAL LITERATURY 
DZIECIĘCEJ,  
RABKA FESTIVAL 2015 



 

Niemal wszystkie festiwalowe wydarzenia miały komplet publiczności i 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jako partner festiwalu czynnie 

uczestniczyliśmy w jego wydarzeniach.  



Byliśmy na spotkaniach autorskich i 
warsztatach oraz w teatrzyku. 

Wieczorami chodziliśmy na czytanie 
pod Grzybkiem. Udało nam się 
zdobyć pierwsze miejsce w grze 

terenowej. W naszej szkole odbyły 
się festiwalowe warsztaty tworzenia 

gry komputerowej na podstawie 
„Królewny Śnieżki”. 



UDZIAŁ W AKCJACH 
OGÓLNOPOLSKICH 



NARODOWE CZYTANIE LALKI  

BOLESŁAWA PRUSA 
 

Udział w ogólnopolskiej akcji. 



SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015 
 

Wyprawa Poprawa  to hasło  
przewodnie tegorocznej akcji  

Sprzątanie Świata – Polska 2015,  
którą prowadzi w Polsce  
Fundacja Nasza Ziemia. 



DZIEŃ PAPIESKI 
 

Atmosfera tego spotkania przepełniona 
była nastrojem powagi i zadumy. Program 

dostarczył zebranym wielu wzruszeń, 
przypomniał postać Ojca Świętego. Nie 
zabrakło też na nim ulubionej, wspólnie 

odśpiewanej pieśni Barka. 



WYBORY 
PARLAMENTARNE 2015 

 

Młodzi głosują - Wybory 
parlamentarne 2015 
zorganizowane przy  
współpracy z CEO. 

 Uczniowie dowiedzieli się,  
jakie są kompetencje, zadania  

i sposób wyboru przedstawicieli  
do Sejmu i Senatu. 



KONKURS ORTOGRAFICZNY  
 

zorganizowany przez Zespół Szkół 
Uzdrowiskowych w Rabce. 

Reprezentantka naszej placówki,  
uczennica kl. V - Zuzanna Zaremba  

zdobyła I miejsce w kategorii  
szkół podstawowych.  



Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w październiku nasza 
biblioteka szkolna ogłosiła konkurs literacko – plastyczny. Uczniowie klas I-IV 

wykonywali zakładki do książki (w formie graficzno-plastycznej z zastosowaniem 
dowolnej techniki). Natomiast uczniowie klas V, VI oraz gimnazjum i liceum pisali 

krótkie opowiadanie pt. „Książka mojego dzieciństwa”. 
 



„ŁOWCY BATERII” 
 

Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym  
„Twoje zdrowie zyska na ochronie  

środowiska – ŁOWCY BATERII”  
zorganizowanym przez  

Fundację Centrum Innowacji i Koordynacji objęty 
Honorowym Patronatem Ligii Ochrony Przyrody 

 i miesięcznika Przyroda Polska. 



KARTKA BOŻONARODZENIOWA 
 

Wychowankowie naszego ośrodka mieli 
okazję do własnoręcznego wykonania 

świątecznej kartki i wysłania jej 
rodzicom. Temu przedsięwzięciu 

patronowała Fundacja Rosa. 



TRZYMAJ FORMĘ – BIEGAJĄC! 
 

W ramach realizowanego w naszej  
szkole projektu Trzymaj Formę  

zostało zorganizowane spotkanie,  
które miało na celu promowanie 

zdrowego stylu życia poprzez  
aktywność fizyczną. 



KARTKA DLA JULKI – 
SPEŁNIAMY MARZENIA 

 

Nasi wychowankowie aktywnie 
włączyli się do akcji „Kartka 

urodzinowa dla Julki” – ośmioletniej 
dziewczynki, której marzeniem było 
dostać jak największą ilość kartek. 

Patronem akcji była Fundacja Rosa. 



Z EKOLOGIĄ  
ZA PAN BRAT 

– Dzień Ziemi 2016. 
 

Impreza ta miała tym razem formę 
szkolnego konkursu o tytuł  

Klasy na medal. Apel pod hasłem 
 Z ekologią za pan brat - promował 
postawy ekologiczne i uwrażliwiał 

uczniów na ochronę naszej planety. 



DZIEŃ ZIEMI 
 

Dzięki naszym uzdolnionym kolegom i 
koleżankom powstała wystawa poświęcona 

ochronie naszej planety, którą mogliśmy 
oglądać w holu głównym a także krótki 

montaż słowno - muzyczny „Ratujmy naszą 
Planetę”.  Wszyscy wychowankowie  

wraz z wychowawcami włączyli się w 
proekologiczne działania, porządkując 

najbliższe otoczenie – ogród sanatoryjny. 



SPOTKANIE AUTORSKIE 
 

z powieściopisarką Hanną Cygler  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Rabce-Zdroju.  



JEŻYCJADA 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Ogólnopolskim czytaniu JEŻYCJADY 
Małgorzaty Musierowicz – konkursie 
dla szkół i bibliotek ogłoszonym przez 

wydawnictwo Akapit Press. W 
scenografii nawiązującej do wystroju 

mieszkania powieściowej rodziny 
Borejków nauczyciele i uczniowie 

przeczytali fragmenty „Kłamczuchy”, 
„Kwiatu kalafiora”, „Imienin”, „Języka 

Trolli” i „Sprężyny”.  



Wszyscy uczniowie mieli możliwość 
wzięcia udziału w konkursie 

dotyczącym przeczytanych utworów. 
Nagrodą dla zwycięskiej klasy był 
„Murzynek Gabrysi”, upieczony 
specjalnie na tę okazję według 

przepisu zamieszczonego w „Łasuchu 
literackim”. 



TRZYMAJ FORMĘ! 
 

Przez cały rok szkolny nasi uczniowie brali udział  
w programie, którego organizatorami byli: Główny 

Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów 
Żywności Związek Pracodawców. 



Celem programu było 
promowanie zdrowego 

stylu życia. 



UROCZYSTOŚCI 
OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ 
KONKURSY W SZKOLE I NA  
ODDZIALE SANATORYJNYM 



BEZPIECZNI NA DRODZE – 
SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

 

Coroczne spotkanie uczniów klas I-IV z 
panią policjantką Anną Matuszewską. 
 Uczniowie przypomnieli sobie zasady 

właściwego zachowania w ruchu 
drogowym, omówili zagrożenia 
związane z poruszaniem się po 

drogach, przypomnieli sobie wybrane 
znaki drogowe, sygnały świetlne i 

dźwiękowe, rozmawiali o konieczności 
noszenia znaków odblaskowych, a 

poprzez scenki dramowe praktycznie 
ćwiczyli zasady przechodzenia przez 

jezdnię. 



WYSTAWA - DARY PANI JESIENI 
 

Wystawa owoców, warzyw oraz zbóż. 
Uczniowie zapoznali się z wartościami 
odżywczymi, składnikami mineralnymi 
oraz  zastosowaniem owoców, warzyw 

i zbóż w życiu codziennym.  



Uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej 

 

Podziękowania za trud włożony w 
wychowanie młodego pokolenia. 

Wspólne spotkanie uczniów, 
nauczycieli, wychowawców, 

emerytowanych pracowników szkoły 

oraz zaproszonych gości. 
. 



ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
 

To od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym 
kalendarzu imprez Zespołu Szkół przy ŚCRU  
w Rabce-Zdroju. Podczas uroczystego apelu 

dzieciom towarzyszyli rodzice, koledzy  
ze starszych klas oraz nauczyciele.  



Narodowe Święto Niepodległości 
 

Prezentacja multimedialna IPN – „Polskie symbole 
narodowe”, opowiadanie legend, śpiewanie pieśni 

patriotycznych, wykonanie ciekawych ilustracji, 
kotylionów, kolorowanie godła i flagi Polski.  



Andrzejki 
 

Uczniowie poznawali ludowe 
zwyczaje andrzejkowe i wróżby. 

Wszyscy dobrze się bawili. 



MIKOŁAJKI 
 

Mikołaj obdarował małymi 
prezencikami wszystkie grzeczne 

dzieci. Wysłuchał śpiewu piosenek 
 i obiecał, że wróci znowu za rok. 



 
ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE NA PODHALU 

 

Spotkanie z państwem Teresą i Janem Rusnakami.  
Goście ciekawie opowiadali uczniom o tradycjach 
bożonarodzeniowych kultywowanych na Podhalu. 
Zaprezentowali i opisali elementy stroju ludowego. 



NARYSUJĘ DLA CIEBIE ANIOŁA 
 

Konkurs ogłoszony przez bibliotekę szkolną, 
wystawa prac plastycznych. 



KONKURS WIGILIJNY – przepis na potrawę 
 

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że dobór potraw na 
wigilijnym stole związany jest nie tylko z określonymi regionami 

Polski, ale często odzwierciedla także specyficzne rodzinne 
zwyczaje. Redagowanie prac konkursowych zachęciło uczniów 

do odkrywania tych rodzinnych historii. 



WIELKANOC NA PODHALU 
 

Po raz kolejny gościła w naszej szkole miłośniczka 
kultury Podhala p.Teresa Rusnak. Artystka ludowa 

przybliżyła dzieciom kulturę regionu, opowiedziała o 
tradycji związanej ze święceniem palm oraz Świętami 

Wielkanocnymi, czytała wiersze poetki ludowej Wandy 
Szado-Kudasikowej. Uczniowie pod jej czujnym okiem 

wykonali tradycyjną palmę wielkanocną. 



POWITANIE WIOSNY 
 

Od lat w naszej szkole zgodnie z 
tradycją świętujemy nadejście 

wiosny. Jak co roku 21 marca 
uczniowie kl. I-IV pożegnali zimę 

i powitali wiosnę. Pod 
kierunkiem nauczycieli każda 

klasa wykonała kukłę marzanny. 
Następnie uczniowie spotkali się 

w świetlicy szkolnej, gdzie 
zaprezentowali efekty swojej 

pracy i wzięli udział w 
warsztatach teatralnych, 

wykorzystując papierowe 

kukiełki.  



DZIEŃ MATKI 
 

Do świetlicy szkolnej przybyły mamy, 
babcie oraz ojcowie przebywający w ŚCRU 

ze swymi pociechami. Uczniowie 
recytowali piękne wiersze, śpiewali 
piosenki, złożyli mamom serdeczne 

życzenia i wręczyli samodzielnie 
wykonane prezenty 

 oraz bukiety konwalii. 



DZIEŃ DZIECKA 
 

Gra terenowa  
„Tajemnice Pałacu Zdrowia”… 



… przemarsz ulicami miasta  
i pląsy pod „Grzybkiem”. 



PODRÓŻ PO  
WIELKIEJ BRYTANII 

 

Uczniowie mieli okazję do 
bliższego poznania kultury, 

tradycji i zwyczajów 
angielskich. 



FESTIWAL PIOSENKI 
ANGIELSKIEJ 

 
Umiejętności wokalne 

i językowe wykonawców 
zostały docenione gromkimi 

brawami. 



UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 
 

Uczniowie pod kierunkiem polonistek przygotowali 
montaż słowno – muzyczny, który był 

podziękowaniem dla nauczycieli  
za ich całoroczną pracę. 



NASZE 
INICJATYWY 



Przygotowania do Światowych 
Dni Młodzieży – Kraków 2016 

 

Do tego niezwykle ważnego wydarzenia 
włączyła się też nasza szkoła. Pod 

kierownictwem s. Lidii został 
przygotowany program obejmujący 

różnorodne działania w roku szkolnym: 
apele, nabożeństwa w intencji ŚDM, 

filmy religijne oraz konkursy. 



KOLĘDNICY MISYJNI 
 

Maryja, Św. Józef, Król, Pasterz i Gwiazda 
przypomnieli, że każdy człowiek bez względu 
na kolor skóry, język, rasę jest darem Boga. 



XX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

Myślą przewodnią tegorocznego przeglądu 
były przygotowania do Światowych Dni 

Młodzieży. Uczestnikami tego świątecznego 
spotkania były: dzieci z Przedszkola 
Specjalnego, młodzież Zespołu Szkół 

Uzdrowiskowych, Zespołu Szkół przy ŚCRU, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. 

św. Tereski w Rabce-Zdroju oraz dorośli 
pacjenci ŚCRU.  



KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 
 

Tradycją naszego ośrodka jest udział w 
Konkursie Palm Wielkanocnych 
organizowanym przez Muzeum 

Etnograficzne im.Władysława Orkana w 
Rabce-Zdroju. 



PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY 
 

Uroczystość poświęcona Świętom 
Wielkanocnym. Montaż  

słowno-muzyczny. 



ZAJĘCIA 
POZALEKCYJNE 



SPACER PO PARKU ZDROJOWYM 
 

Rabczański Park Zdrojowy, po którym 
 często spacerujemy, urzeka nas  

pięknem swoich barw. 



WIZYTA W RABCIU 
 

Rabcio jest znanym w całej Polsce i za 
granicą teatrem. Przedstawienia 

teatralne skierowane są głównie do 
dzieci. Teatr posługuje się różnorodną 

techniką lalkową (kukiełki, pacynki, 
marionetki, maski). Dzieci obejrzały 
spektakl pt. ,,Jak Matołusz poszedł 

szukać olbrzyma”. 



PROGRAM ŚWIĄTECZNY 
 

Młodzież pod kierunkiem 
wychowawców przygotowała program 
świąteczny dla wszystkich kuracjuszy 

naszego sanatorium. Spotkanie 
wprowadziło zebranych w klimat świąt 

Bożego Narodzenia. Dzieci 
zaprezentowały góralskie kolędy  

i pastorałki. 



JAN PAWEŁ II A MŁODZIEŻ 
W związku ze zbliżającymi się 

obchodami Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie wychowawcy zachęcili 

dzieci i młodzież naszego ośrodka do 
wykonania prac plastycznych 

poświęconych Janowi Pawłowi II. 



Konkurs Moja walentynka 
 

W okresie ferii zimowych biblioteka szkolna 
ogłosiła konkursy walentynkowe. 

 Dla uczniów klas młodszych - konkurs 
plastyczny Moja walentynka. 

 Dla uczniów starszych - quiz literacki  
Biblioteczne walentynki. 



WIZYTA W GOPR 
 

„Bezpiecznie w górach” to temat 
spotkania z ratownikiem górskim w 

placówce Centralnej Stacji Ratunkowej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Wychowankowie 
przebywający na leczeniu w ŚCRU mieli 
okazję  zdobyć wiedzę, jak bezpiecznie 

i kulturalnie zachować się w górach. 



W GALRII TWÓRCÓW 
LUDOWYCH 

 
Pacjenci ŚCRU podczas pobytu poznają 
kulturę naszego malowniczego regionu. 

Bardzo chętnie biorą udział  
w proponowanych przez  
wychowawców zajęciach. 



 

PODCHODY 
 

Zabawa terenowa dla grup młodszych i starszych. Uczestnicy mogli wykazać się 
wiedzą dotyczącą środowiska przyrodniczego a także sprawnością i zręcznością. 



WARSZTATY 
DOSKONALĄCE 
UMIEJĘTNOŚCI 
NAUCZYCIELI 
I WYCHOWAWCÓW 



ZABAWY  
MUZYCZNO – RUCHOWE  

W EDUKACJI DZIECKA 
 

COŚ Z NICZEGO – CZYLI RECYKLING 
PLASTYCZNY 

 
Szkolenia przeprowadzone przez 

pana Piotra Kaję oraz panią Monikę 
Chądzyńską. 



TAŃCE INTEGRACYJNE 
RÓŻNYCH NARODÓW 

 Szkolenie 
przeprowadzone przez 

pana Piotra Kaję. 



„Myśl .Wierz. Marz. Miej odwagę.” (Walt Disney) – o pracy 
z dziećmi i młodzieżą we współczesnej edukacji. 
 

 XIV konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno – 
wychowawczych. 



ZAGROŻENIA W SIECI  
– CYBERPRZEMOC 

 

NOWE TECHNOLOGIE  
A EDUKACJA 

 

Warsztaty szkoleniowe 
przeprowadzone przez pana 

Andrzeja Pecia. 



SZKOLENIE DOTYCZĄCE 
 ZAGROŻEŃ W SIECI 

 

Szkolna pedagog  
pani Anna Bondarczuk 

podzieliła się swoją wiedzą  
z nauczycielami  

oraz wychowawcami. 


