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TYP PROJEKTU Comenius 1 School Projects
ZAREJESTROWANY POD NR 06-POL1-S2CO 1-01100-2
ZATYTUOWANY Ja i moje rodowisko
STATUS Zaakceptowany

Takie informacje pojawi³y siê w
pimie otrzymanym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  Program
Sokrates  Comenius 1 w dniu
24.07.2006 r. Dla szko³y znaczy to,
¿e drugi rok miêdzynarodowej wspó³pracy zosta³ zaakceptowany.
Podsumowania pierwszego roku
przynios³y oczekiwane rezultaty.
Wprowadzilimy nowe dzia³ania np.
cykliczne imprezy prezentuj¹ce kulturê i obyczaje zaprzyjanionych
krajów ( Dzieñ Angielski, Dzieñ Hiszpañski). Pojawi³y siê nowe zagadnienia rozszerzaj¹ce treci edukacji ekologicznej: recykling papieru oraz zapoznanie uczniów z charakterystyczn¹ dla UK i Hiszpanii flor¹.
Dzieci i m³odzie¿ naszej szko³y na
lekcjach techniki/informatyki obserwowa³y i wspó³tworzy³y uruchomion¹ na potrzeby projektu stronê
www. Strona ta dostêpna jest dla
wszystkich uczniów i nauczycieli
szkó³ partnerskich oraz rodziców i
grupy zainteresowanych osób.
(www.weblog4schools.co.uk/comenius/)
Wizyty uprawnione w projekcie,
pozwoli³y na nawi¹zanie kontaktów
z nauczycielami i dyrektorami partnerskich szkó³. Podczas spotkañ pracownicy naszej szko³y mieli okazjê
na wymianê dowiadczeñ, poznanie
metod i form pracy oraz zaprezentowanie znajomoci jêzyka angielskiego (w ramach posiadanych rodków
finansowych projektu 12 nauczycieli
uczestniczy³o w czteromiesiêcznym
kursie jêzykowym).
Pierwszy rok pracy w projekcie
pozwoli³ na poszerzenie bazy pomocy dydaktycznych o kamerê cyfrow¹, dokonanie porównania pracy
szkó³ pod wzglêdem edukacyjnym i
organizacyjnym, stworzenie nowych
projektów edukacyjnych i skonfrontowanie umiejêtnoci uczniów. Realizacja projektu niew¹tpliwie zwiêk-

szy³a promocjê placówki w rodowisku. Liczne artyku³y, wywiady
oraz informacje zamieszczone na
weblogu wp³ynê³y na popularyzacjê
naszej szko³y i otwar³y przys³owiowe okno na wiat.
Realizacja projektu w roku szkolnym 2006/2007 dotyczyæ bêdzie
ochrony drzew i zasobów wodnych.
Uczniowie wszystkich szkó³ wykonaj¹ prace plastyczne oraz zredaguj¹
opowiadania pt. Woda! Chroñmy
zasoby wodne.
W styczniu 2007 r. odbêdzie siê
w naszej szkole wizyta nauczycieli
partnerskich szkó³ celem której bêdzie podsumowanie dotychczasowej
wspó³pracy i zaplanowanie wizyty
uczniów w Anglii ( maj 2007 r.).
Na prze³omie stycznia/ lutego 2007
r. odbêdzie siê konferencja nt. Wykorzystanie programu Socrates 
Comenius w szko³ach dla uczniów z
niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
Zainteresowanych nauczycieli odsy³amy na stronê internetow¹ szko³y
www., gdzie w grudniu 2006 r. pojawi¹ siê dok³adniejsze informacje lub
pod nr tel szko³y 077- 4620049
Koordynatorki projektu w Zespole
Szkó³ przy DPS w Zawadzkiem
Nauczyciele: Ewa Markowska 
Neldner, Teresa Truch
Niniejszy projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym
Wspólnoty Europejskiej w ramach
Programu Sokrates-Comenius.
Treci samego projektu lub materia³ów nie odzwierciedlaj¹ stanowiska Komisji Europejskiej czy
Agencji Narodowej w danej sprawie, a w zwi¹zku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialnoci

POWIAT STR Z E LE C K I

Integracja pod grzybkiem 2006 
ZSS przy DPS w Zawadzkiem

5 padziernika w Zespole Szkó³
Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem odby³ siê kolejny VIII FESTYN
INTEGRACYJNY. Jest to coroczna
impreza, któr¹ organizuj¹ nauczyciele i uczniowie ZSS przy DPS. Ma
ona na celu integracjê spo³eczn¹ osób
niepe³nosprawnych z pe³nosprawnymi rówienikami poprzez wspólne
uczestnictwo w rozmaitych konkurencjach sportowych i zabawach artystycznych. Jak co roku, przyby³o
wielu goci z zaprzyjanionych szkó³.
Pojawili siê nauczyciele i uczniowie
ze Szko³y Podstawowej z Zawadzkiego i Kolonowskiego. Przyby³y
równie¿ delegacje ze szkó³ z Kielczy,
¯êdowic i Szemrowic oraz przedstawiciele Orodka Szkolno-Wychowawczego z Lenicy i Zespo³u Szkó³
Specjalnych ze Strzelec Opolskich.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê od
hymnu Integracji patrz s³oñce siê
mieje, a póniej zabawa zaczê³a siê
ju¿ na dobre. Czêæ uczniów posz³a
na plener malarski, gdzie ujawniali
swoje talenty artystyczne maluj¹c
wspomnienia z wakacji. Poplenerowa wystawa prac jak co roku ozdobi

szkolny korytarz. Wszyscy uczestnicy spisali siê doskonale, bo, mimo
przepowiadanego deszczu, nie
spad³a ani kropla, a kolorowe i
radosne obrazy
rozgoni³y chmury i zawieci³o
s³oñce. To z kolei sprzyja³o
konkurencjom
sportowym.
Zorganizowano
tory wycigowe
dla piêciu dru¿yn, które sk³ada³y siê z
uczniów pe³nosprawnych i
niepe³nosprawnych, by ka¿dy
móg³ sprawdziæ
swoje umiejêtnoci. Rozmaite konkurencje szybko
wyzwoli³y ducha rywalizacji. Odby³
siê wycig w workach, wycig z pi³k¹
miêdzy kolanami, z kubkiem wody,
bieg sztafetowy oraz wiele innych

Nie jestemy kujonkami!
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profilu socjalnym ma redni¹ 5,0 i stypendium dostanie po raz pierwszy.
Nie jest wysokie, bo jak mówi "weteranka" Monika w zesz³ym roku wynosi³o 258 z³, ale taki zastrzyk
przez ca³y rok szkolny zawsze siê
przyda.
Kiedy pytam dziewczyny, czy s¹
kujonkami - zgodnie zaprzeczaj¹: Nieee!
Monika jednak rpzyznaje, ¿e kole¿anki i koledzy z klasy niedawno
przyznali, ¿e pocz¹tkowo tak¹ o niej
w³anie mieli ocenê: - mylelimy, ¿e
jeste jak¹ g³upi¹ kujonk¹!
Ale przekonali siê, ¿e jest inaczej,
¿e ma czas i spotkania z przyjació³mi, i na zabawê i wcale ca³y czas nie
siedzi w ksi¹¿kach. Zreszt¹ do domu
- a mieszka w Osieku - dociera dopiero pónym popo³udniem. Zanim porobi w domu wszystko co trzeba, zanim czasem ugotuje obiad, robi siê jeszcze póniej. Przyznaje jednak, ¿e nale¿y do ludzi, którym nauka przychodzi doæ ³atwo, wiele korzysta z
lekcji, a w domu nie musi ju¿ na siedzenie z ksi¹¿k¹ powiêcaæ tak wiele
czasu.
Jej marzenie to studia na wroc³awskiej Akademii Ekonomicznej, ale boi
siê trochê maturalnego egzaminu z

matematyki i zastanaiwa siê, czy
mimo tak wysokiej redniej sobie
poradzi.
- A potem? - pytam.
I s³yszê w odpowiedzi, ¿e.. po
pierwsze w ogóle chcia³aby znaleæ
pracê, bo przecie¿ wiadomo jak jest:
na rynku ekonomistów jest za du¿o i
nie bêdzie to wcale ³atwe. Po drugie marzy, ¿eby ta praca by³a w pobli¿u
domu. Z rodzin¹ trudno siê rozstaæ i
wcale tego nie chce, a poza tym ma tu
przyjació³.
Beata z kolei chcia³aby zacz¹æ
studia w opolskiej Wy¿szej Zawodowej Szkole Medycznej i zostaæ
po³o¿n¹. To jej marzenie od dawna.
Ona z kolei doje¿d¿a do szko³y z
G¹siorowic, a wiêc te¿ sporo czasu
traci na podró¿e. Podobnie jak Monika, pomaga w domu, ale do lekcji
w³aciwie zaczyna siê przygotowywaæ jak najwczeniej, a uczy siê do
pó³nocy mniej wiêcej. Oczywicie nie
zawsze, bo nie mia³aby czasu ani na
na taniec ani na grê na keybordzie. Jestem systematyczna - mówi - to
mi pomaga w nauce.
Lubi szko³ê, choæ przyznaje, ¿e
s¹ dni, kiedy wola³aby byæ zupe³nie
gdzie indziej, a nie siedzieæ w ³awce.
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konkurencji. Zawodnicy dawali z siebie wszystko a g³ony doping mobilizowa³ do jeszcze wiêkszego wysi³ku. Ka¿dy mia³ swój udzia³ w zwyciêstwie dru¿yny, a pomimo ró¿nych
wyników najwa¿niejsza by³a uczciwa rywalizacja i dobra zabawa.
Uczniowie, którzy nie uczestniczyli
w wycigach mieli okazjê pojedziæ,
pod czujnym okiem hipoterapeuty,
na koniach  Mandarynie i Kogucie.
W przerwie miêdzy zawodami
uczestnicy zjedli II niadanie a na bie¿¹co krêci³a siê wata cukrowa. Po
przerwie, gdy wszyscy nabrali si³,
odby³ siê najbardziej emocjonuj¹cy
konkurs Przeci¹ganie liny. Okrzykom nie by³o koñca, gdy walczy³y
poszczególne dru¿yny. Najlepsz¹
okazali siê Strongmeni. Fina³em
czêci sportowej by³y rozgrywki, na
które nie mog³a doczekaæ siê przede
wszystkim mêska czêæ uczestników, czyli pi³ka no¿na. Dru¿yny gra-

³y znakomicie z zastosowaniem zasad gry fair play, publicznoæ kibicowa³a, zanik³y ró¿nice, bo dziêki
takim imprezom ka¿dy, kto umie siê
bawiæ i miaæ, jest najlepszy a osoby
niepe³nosprawne potrafi¹ to doskonale.
Na koniec by³y wzajemne podziêkowania, gratulacje oraz wymiana podarunków. Ka¿da szko³a za pozytywnego ducha rywalizacji oraz
wymienit¹ zabawê dosta³a upominek. Uczniowie ZSS przy DPS mieli
okazjê nawi¹zaæ nowe znajomoci a
uczniowie pe³nosprawni po raz kolejny mogli siê przekonaæ, ¿e osoby
niepe³nosprawne s¹ takimi samymi
rówienikami jak oni. Potrafi¹ siê bawiæ, miaæ, walczyæ i pomagaæ sobie
nawzajem. Pogoda dopisa³a, humory
równie¿, ¿al by³o siê ¿egnaæ,
wiêc do zobaczenia na kolejnej Integracji.
Agnieszka Szampera
nauczyciel Zespo³u Szkó³ przy
DPS w Zawadzkiem

Jaka kadencja?

Powojenne straty i dziesi¹tki lat
zaniedbañ, braku remontów, renowacji, spowodowa³y niepoliczalne i czasami trudne do odrobienia straty. A
przecie¿ to nasze dziedzictwo pokoleniowe, historyczne, narodowe. Zamiast zwiedzaæ i przyjmowaæ goci
w strzeleckim czy ujazdowskim zamku, tworzymy ruch turystyczny np.
na zamku biskupów wroc³awskich w
Jaworniku w Czechach.
Zwiêkszenie bezpieczeñstwa na
drogach przy tak du¿ej iloci samochodów i sporej wypadkowoci jest
istotnym celem dzia³añ Powiatu. W

tym roku kredyt plus ogromne zaanga¿owanie pracowników Starostwa
Powiatowego pozwala na zwiêkszenie inwestycji drogowych, i miejmy
nadziejê na dalsz¹ ich realizacjê bez
wiêkszych problemów . Zwracam tutaj szczególn¹ uwagê na przychylnoæ organów 7 gmin z terenu powiatu strzeleckiego i wspó³pracê w zakresie wspó³finansowania ju¿ od 2000
r. tych zadañ.
Na maj¹tku powiatu znajduj¹cym
siê na terenie gminy Ujazd (tutaj
mieszkam), obejmuj¹cym 39 km dróg
w ci¹gu bie¿¹cej kadencji uda³o siê
wybudowaæ chodniki i odbudowaæ

drogi w Ujedzie, Zimnej Wódce, Starym Ujedzie, Sieroniowicach, Balcarzowicach i Niezdrowicach. We
wrzeniu br. rozpoczêta zosta³a, jako
zadanie trzyletnie, budowa chodników w Jaryszowie i Nogowczycach.
Na zakoñczenie pozdrawiam serdecznie i dziêkujê za wspó³pracê pracownikom Starostwa i jednostek podleg³ych oraz wszystkim, których dotychczas pozna³am i spotka³am na
mojej administracyjnej drodze.

Z wyrazami szacunku
Aniela Melson

