SPRAWOZDANIE dla TOnOS za rok 2018
z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce – Zdroju
W roku sprawozdawczym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących uczyło się 35 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w dwóch
Szkołach: w Szkole Podstawowej Specjalnej z wygasającym Gimnazjum – w roku szkolnym
2017/18 - 25 uczniów, a w roku szkolnym 2018/19 - 22, w Szkole Przyspasabiającej do Pracy
w roku szkolnym 2017/18 - 7 uczniów, a w roku szkolnym 2018/19 – 11 uczniów, w Przedszkolu
w roku szkolnym 2017/18 – 3 dzieci, a w roku szkolnym 2018/19 – 2 dzieci. W Internacie
mieszkało 30 wychowanków. W ramach działalności Ośrodka funkcjonuje Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego, terapią wczesnej interwencji obejmowaliśmy
systematycznie, tygodniowo 6 dzieci, przyjmowano także inne dzieci z dysfunkcją wzroku na
konsultacje i diagnozy wynikające z bieżących i doraźnych potrzeb. Wszyscy wychowankowie
naszego Ośrodka to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną: z dysfunkcją wzroku
i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi i rehabilitacyjnymi. Głównym celem działalności Ośrodka jest edukacja,
rehabilitacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną mającą na celu
wszechstronny rozwój wychowanków, z akcentem na przygotowanie do samodzielności na miarę
indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia.
W Ośrodku jest zatrudnionych 58 osób : dyrektor Ośrodka pełniący także funkcję kierownika
Internatu, dyrektor szkoły, prowadzący zajęcia w zakresie terapii widzenia, 14 nauczycieli ( w tym
jedna osoba

na 6 godzin), 1 psycholog, 6 nauczycieli rewalidacji i rehabilitacji

w zakresie

rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, logopedii, muzykoterapii ( w tym jedna osoba na 6
godzin, a 2 osoby na pół etatu), 13 wychowawców i 5 pomocy wychowawczych (w tym 1 osoba na
godziny zlecone). Wychowawcy i pomoc wychowawcy obejmują również pracę w czasie dyżurów
nocnych w internacie. Opieka medyczna: lekarz na ¼ etatu, 1 pielęgniarka.
Personel administracyjny : 17 osób – kuchnia, dyżurka, sprzątanie (w tym 3 osoby na godziny
zlecone), 2 kierowców oraz 1 konserwator (w tym jedna osoba na godziny zlecone). Wszystkim
osobom zatrudnionym zależy na dobru dzieci oraz na dobrej pracy wobec gości przyjmowanych
w domu w Rabce w ciągu całego roku kalendarzowego z nasileniem na czas wakacji i ferii
zimowych.
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Praca dydaktyczno - wychowawcza w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
w Rabce - Zdroju przebiegała harmonijnie z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych
i rewalidacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną w korelacji z Indywidualnym
Programem Edukacyjno - Terapeutycznym dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego
wychowanka. Podejmowano działania umożliwiające wszechstronny rozwój zainteresowań
i zdolności uczniów oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu na miarę
indywidualnych możliwości każdego wychowanka. U wychowanków odnotowano postępy
i osiągnięcia według indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego ucznia. Wszyscy
wychowankowie potrzebowali stałej pomocy tyflopedagogicznej i rehabilitacyjnej

podczas

codziennego funkcjonowania.
W szkołach stosowano różne środki dydaktyczne, metody i formy pracy uwzględniające
indywidualne potrzeby i psychofizyczne możliwości uczniów w celu osiągnięcia jak najlepszych
wyników edukacyjnych w ramach realizacji podstawy programowej. Uczniowie niemówiący
posługiwali się alternatywnymi metodami komunikacji. W dnach 3-7.VI.2018 nasi uczniowie byli
na Zielonych Lekcjach w Górach Stołowych, brali udział w wielu wycieczkach dydaktycznych
wynikających z podstawy programowej tj. np: do Muzeum im. W. Orkana w Rabce-Zdroju – Sztuka
i kultura Podhala, Dworku na Wysokiej – spotkanie z lutnistą, koncerty Muzyki Dawnej, Kopalni
Soli w Wieliczce – Wernisaż prac plastycznych, groty Solnej – profilaktyka zdrowotna.
19.V.2018 r. - w naszym

Ośrodku odbył się DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW, którzy

mieli możliwość uczestniczyć w lekcjach szkolnych i zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych
przez nauczycieli i rehabilitantów oraz rodzice zostali zaproszeni na warsztaty prowadzone przez
p. psycholog Katarzynę wnęk- Joniec ,, pt. ,,Lepiej rozumiem - mądrzej prowadzę… Lepiej rozumiem
– mądrzej kocham… o skutecznym wsparciu dawanym Dziecku.”.
W zakresie rewalidacji wychowankowie uczęszczali na zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne
i rewalidacyjne tj. orientacja przestrzenna, terapia widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, masaż,
muzykoterapia oraz raz w tygodniu wychowankowie korzystali rotacyjnie z zajęć na basenie
i z hipoterapii.
W Ośrodku dbano o rozwój życia religijnego. Dzieci i młodzież miały możliwość rozwijać
i pogłębiać swoją wiarę w Boga, poprzez modlitwę, udział w Mszy Świętej i w różnych
nabożeństwach wynikających z Roku Liturgicznego. Włączyliśmy się w udział w Drodze Krzyżowej
ulicami

miasta Rabki-Zdrój, w procesji Bożego Ciała.

W dniach 15-16.III.2018 uczniowie

uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych pod hasłem ”Najważniejszy Boży Dar”, które
poprowadził

ks. Henryk Łodziana Salwatorianin z Krakowa .
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11.03.2018 – w ramach przeżywania Wielkiego Postu wyjechaliśmy wspólnotą całego internatu :
wychowankowie wraz wychowawcami do Myślenic na Misterium Męki Pańskiej w reżyserii
aktora krakowskiego Piotra Piechy, wystawione w sali Teatralnej Domu Katolickiego. Sztuka
pasyjna którą, mieliśmy okazję zobaczyć była dla nas wszystkich duchowym przeżyciem, była
pokrzepieniem naszego osobistego posłannictwa, opowiadała o najpiękniejszej miłości – Boga do
człowieka, ale też o zagubionej miłości małżeństwa z Kany Galilejskiej.
Szczególnym wydarzeniem w dniach 2-10.XI.2018 była PIELGRZYMKA DO RZYMU w której wzięło udział 19 uczniów z naszej szkoły i 4 absolwentów wraz z wychowawcami
i rodzicami, 2 siostry i 3 kapłanów jako przewodnicy i opieka duchowa w tym dwóch księży,
którzy byli zarazem kierowcami autobusu.
W czasie pielgrzymki zwiedziliśmy Rzym nawiedzając najważniejsze miejsca, dotarliśmy na
Monte Cassino z modlitwą za Ojczyznę w przededniu Święta Niepodległości.
Uczestniczyliśmy na Placu św. Piotra w niedzielę w modlitwie Anioł Pański i w środowej
Audiencji Generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Modlitwa, możliwość

usłyszenia

przemówienia Papieża Franciszka na żywo to dla nas

bardzo ważne,

najbardziej

ale

wzruszającym przeżyciem było osobiste spotkanie z Ojcem Świętym, który po skończonej
audiencji przyszedł do naszej grupy i zatrzymał się przy każdym z nas, przy każdym uczniu pobłogosławił indywidualnie lub podał dłoń. Dziewczynki wręczyły Ojcu Świętemu kartkę
z życzeniami przygotowaną w Rabce specjalnie na tę okazję.
Po wyjeździe z Rzymu

nawiedziliśmy

Asyż, bazylikę

św. Antoniego w Padwie.

W drodze powrotnej ostania wspólna Msza Święta dziękczynna była już w Wiedniu

na

Kahlenbergu.
W roku sprawozdawczym szczególnie ważnymi wydarzeniami były Patronalne Święto
Domu i Spotkanie Opłatkowe na które zostali zapraszani goście: delegacja dyrekcji i Zarządu
TOnOS z Lasek, goście z Delegatury Kuratorium z Nowego Targu i z Rabki z różnych instytucji
z którymi szkoła współpracuje. W czasie Święta Domu była sprawowana uroczysta Msza oraz
przygotowano spektakle z udziałem dzieci:
- 29.IX.2018 na Święto Domu przedstawienie pt. ,,Dobranoc Teresko”
- 10.XII.2018 na Opłatek Jasełka pt. ,,Wigilijne Opowieści Dziadunia”.
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 NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
ŚWIĘTOWANIE

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2018 ZASŁUGUJE

100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI i 100 –

LECIA JUBILEUSZU ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA.

Świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wybrzmiało kilka
razy w Ośrodka Rabce :
- Z okazji Święta Patronalnego Domu w przedstawieniu pt. „Dobranoc Teresko” pojawiło się
nawiązanie do 100-lecia Odzyskania przez nasz kraj Niepodległości.
- We wrześniu i w październiku - w dniach 9.IX.2018 i 19.X.2018 uczestniczyliśmy
w

wydarzeniach

zorganizowanych na terenie

Małopolski

w ,,Koncercie Wolności,,

w amfiteatrze w Rabce i w Mszy świętej w Krakowie w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem
ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z ramach wydarzenia ,,Widowisko Duma i Radość”.
- 11.XI.2018 - włączyliśmy się w obchody świętowania Niepodległości w Rabce uczestnicząc
w uroczystej Mszy świętej w kościele św. Teresy, we wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski,
w Biało - Czerwonej Paradzie Niepodległości.
- W szkole odbył się uroczysty apel – swoista lekcja patriotyzmu i historii gdzie wybrzmiał
Hymn Polski, pieśni patriotyczne. Uczniowie wszystkich klas wykonali i zaprezentowali
niepowtarzalne flagi naszego kraju.
- W grudniu jako podsumowanie na wspólne Spotkanie Opłatkowe, przygotowaliśmy Jasełka
o wymowie patriotycznej pt. ,,Wigilijne Opowieści Dziadunia” z przygotowanym specjalnie na
tę uroczystość śpiewnikiem kolęd patriotycznych.

Pracownicy Rabki - przedstawiciele szkoły, internatu i administracji
włączyli się w obchody 100-lecia Jubileuszu Zgromadzenia Sióstr FSK:
- 12. X.2018 – 20 - osobowa delegacją z naszej szkoły wyjechaliśmy wspólnie na Jasną Górę na
nocne czuwanie modlitewne, gdzie wraz z innymi delegacjami z naszych domów trwaliśmy na
modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.
- 4.X.2018- w uroczystość św. Franciszka Patrona Zgromadzenia i naszej kaplicy
w Rabce świętowaliśmy Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia. Ks. kapelan odprawił
odpustową Msze świętą w której uczestniczyli uczniowie, pracownicy naszej szkoły
oraz inne osoby które na co dzień modlą się z nami w kaplicy. Po Mszy świętej
delegacja uczniów i nauczycieli złożyli siostrom życzenia, a następnie spotkaliśmy się
wszyscy na słodkim poczęstunku.
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- 28.XI.2018 - ważnym wydarzeniem było świętowanie i uczczenie sióstr tzw. ,,Święto
Zgromadzenia”, w czasie którego uczniowie wraz nauczycielami przygotowywali program
artystyczny dedykowany siostrom prezentacja multimedialna pt. ,,Nasza Super Grupa
Franciszkańska” ”, w czasie której ukazano życie, modlitwę i pracę

sióstr ze wspólnoty

zakonnej w szkole św. Tereski, a następnie wszyscy spotykaliśmy

się na wspólnym

poczęstunku.
- 1.XII.2018 - Delegacja pracowników i sióstr z Rabki uczestniczyła w centralnych
obchodach Jubileuszu w Kościele św. Marcina w Warszawie.
Motywując

wychowanków

do

aktywności

organizowaliśmy

w

Ośrodku

różne

wycieczki o charakterze poznawczym, kulturalnym, dydaktycznym i rekreacyjnym np.:
- Wyjścia delegacji wychowanków ze wszystkich grup do Kina Śnieżka –
7. I.2018 - film ,,Pierwsza Gwiazdka” , 03.2018 film ,, Cudowny Chłopak” , 17.V.2018 –film
,,Tam gdzie mieszka Bóg” z udziałem Papieża Franciszka
- 8.IV.2018 – delegacje ze wszystkich grup z Internatu wraz z wychowawcami i s. Irminą zdobyli
szczyt Beskidu Wyspowego Śnieżnica i tam uczestniczyli w Mszy świętej w Kaplicy pw. Matki
Boskiej Śnieżnej;
- 12.V.2018 – dzieci z gr. III i gr. II pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej;
- 26.V.2018 – wychowankowie z gr. III i gr. IV byli na wycieczce w Krakowie: rejs statkiem
Wisłą, zwiedzanie Tyńca.
-28.V.2018 - z okazji Dnia Dziecka wychowankowie Internatu byli w Rabkolandzie.
- 1 - 3.VI.2018 - delegacja młodzieży – 8 osób z Rabki wyjechała wraz z młodzieżą
z Lasek na Spotkanie Młodych do Lednicy.
- 16.VI.2018- 19.VI.2018

wycieczka gr. I na Spływ Dunajcem.

– wycieczka do Spytkowic na hipoterapię.

Wyjazdy do Lasek : na Święto Ośrodka,

na święta domów św. Maksymiliana

i św. Stanisława oraz 26.V.2018 - s. Irmina uczestniczyła w zebraniu TOnOS w Laskach.
Pełna realizacja celów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych w naszym
Ośrodku jest

możliwa dzięki wyposażeniu Ośrodka w autobus służący do przewozu osób

z niepełnosprawnością. Z powyższego powzięto w roku sprawozdawczym starania o zakup nowego
autobusu, który byłby gwarancją w optymalnej realizacji celów - wszechstronnej rewalidacji osób
z dysfunkcją wzroku. Przedsięwzięcie udało się zrealizować w październiku 2018.
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8.XII.2018 – odbyła się w naszym Ośrodku uroczystość poświecenia nowego autobusu
przez księdza kapelana Józefa Kapcię oraz przekazania pojazdu do użytku dla dzieci z naszej
szkoły. W uroczystości uczestniczyła Matka Radosława oraz p. Prezes Paweł Kacprzyk wraz
z Zarządem. Zakup nowego autobusu 23 osobowego Mercedesa dostosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
a Ośrodek w Rabce wniósł tzw. wkład własny.


W zakresie wychowania fizycznego i troski o zdrowie

wychowankowie byli objęci

troskliwą opieka wychowawczą uwzględniającą zdrowy tryb życia, higienę i bezpieczeństwo.
Realizowano zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Odbywały się stałe pogadanki
z pielęgniarką dotyczące zdrowia i higieny. Uczniowie byli objęci stałą opiekę lekarską,
pielęgniarską i psychologiczną. Wychowankowie codziennie korzystali ze spacerów i rekreacji
na świeżym powietrzu. Organizowano dłuższe spacery do Parku Zdrojowego i wyjścia w góry :
Maciejowa, Bania, Grzebień, Polczakówka. 24.I.2018 - wychowankowie z trzech grup
internatowych byli wraz z wychowawcami i wolontariuszami z LO im. E.Romera z Rabki sankach w Chabówce korzystając ze zjazdów na stoku ,,u Żura”, a 28.02.2018 –
zorganizowaliśmy dla wszystkich wychowanków kulig;

Uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w kilku imprezach sportowych :


W roku sprawozdawczym uczniowie naszej szkoły dwukrotnie wzięli udział w Krakowie
w zawodach sportowych dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wioślarstwa halowego na
ergometrach zorganizowanym przez UKS NPS „Salwator”:
- 8. VI.2018 uczestniczyli

w zawodach w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych

"Kocham Kraków z Wzajemnością"
- 17.XI.2018 w XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Sztafety na ergometrze wioślarskim
na Hali Cracovia. Rywalizowali ze sobą uczniowie z różnych szkół, ośrodków dla niewidomych

i słabowidzących oraz klubów sportowych z całego kraju.


W dnach 8-9.VI.2018 – chłopcy z grupy II byli na dwudniowym rajdzie górskim na Łapsową
Polanę pod Turbaczem.



7. XII.2018 –delegacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział w II Charytatywnym Biegu
Mikołajów w Rabce- Zdroju. W tym roku wszyscy uczestnicy biegli dla Natalki, a celem było
zebranie pieniędzy na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Kilkaset osób w czapkach
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mikołajkowych wystartowało w południe z placu „Pod Grzybkiem”, aby pokonać biegnąc lub
stylem Nordic Walking wyznaczoną trasę i tym samym wesprzeć zbiórkę pieniędzy.


W dniach 21 – 22 IX. 2018 reprezentacja

wychowanków z naszego Ośrodka wraz

z przewodnikami wzięła udział w 65 Młodzieżowym Zlocie Turystycznym im. Trybowskich
pokonując trasę

z Łopusznej na Turbacz, z Turbacza przez Stare Wierchy na Obidową.

Podsumowanie Zlotu odbyło się w schronisku na Starych Wierchach, z testem z wiedzy
geograficzno- turystycznej, uwieńczone dyplomami i pucharami.


Wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka wzięli udział

w dniach

9-24.V.2018

w XVI Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci i Młodzieży w Rabce – Zdrój pod patronatem
mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego – realizacja wydarzenia w ramach Małopolskich
Dni Osób Niepełnosprawnych. Spartakiada dotyczyła kilku dyscyplin sportowych, uczniowie
brali udział w różnych konkurencjach zdobywając medale.
Stałą troską była współpraca z rodzicami wychowanków poprzez kontakt telefoniczny
lub osobisty w czasie odwiedzin i rozjazdów uczniów do domu. W tym czasie omawiano
z rodzicami ważne kwestie wychowawcze, dydaktyczne i zdrowotne.

Inne wydarzenia w Ośrodku :


W ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przeżywaliśmy w Ośrodku

20.03.2018 przedświąteczne Spotkanie Wielkanocne pod hasłem "Kocham Wielkanoc".
W czasie spotkania wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny, które rywalizowały
ze sobą w różnych konkurencjach związanych z tematyką wielkanocną. We wspólnym
świętowaniu uczestniczyła Matka Radosława. Wielka radość bycia razem uwieńczona została
symbolicznym, tradycyjnym dzieleniem się jajkiem.


17.X.2018 – świętowaliśmy w naszym ośrodku Dzień Edukacji Narodowej, który rozpoczął się
Mszą świętą w intencji pracowników szkoły. Następnie

odbył się program artystyczny -

,,Tereskoliada”. Po teleturnieju odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów Szkoły
Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się na
słodkim poczęstunku.
W Ośrodku starano się

stworzyć serdeczną

i życzliwą

atmosferę

opartą

na

wzajemnym szacunku, akceptacji i współpracy poprzez różne wspólne zabawy z dziećmi
i spotkania o charakterze rekreacyjno – integracyjnym np.
- odbywały się zabawy taneczne z zespołem „Kawałek Świata” z okazji Święta Domu,
Zabawa

Andrzejkowa,

Bal

Karnawałowy
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wraz

z

gości

ze

Stowarzyszenia

Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną , zabawa przed wakacjami. Wspólne ognisko.
W dniu 1. VI. 2018 obchodziliśmy Dzień Dziecka z akcentem różne zabawy integracyjne
przed szkołą oraz wcześniej 28.V.2018 z wizytą i zabawą w Rabkolandzie.

Edukacja artystyczna w naszym Ośrodku to kształtowanie i rozwój umiejętności
muzycznych,

plastycznych i teatralnych w zakresie której podejmowano stałą pracę poprzez

udział w kołach zainteresowań plastycznych i muzycznych, warsztatach teatralnych, w Zespole
wokalno-instrumentalnym „Słoneczne nutki”.

udział
w województwie małopolskim i ogólnopolskich :
Edukacja artystyczna to również














w różnych

konkursach

16.I2018 - Konkurs muzyczny - VIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Sułkowicach zorganizowany przez Sułkowicki Ośrodek Kultury. Nasi uczniowie w czasie
przeglądu zaśpiewali kolędę ,,Trzej wielcy królowie” i w swojej kategorii zajęli II miejsce.
27.I.2018 - Konkurs muzyczny - Przegląd Kolęd i Pastorałek w Rabce – Zdroju ,, Panu śpiewać
chcę…” zorganizowany przez Zespół Szkół
przy Śląskim Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowym im. Dr. Adama Szebesty w Rabce – Zdroj, nasi uczniowie zaprezentowali dwie
kolędy otrzymując dyplom wyróżnienie.
VI.2018 -Ogólnopolski Konkurs plastyczny: ,, Niosiący dzieciom radość” –– Kawalerowie
Orderu Uśmiechu - udział wzięło czterech wychowanków.
24.X.2018 – ,,Konkurs o św. Siostrze Faustynie” – plastyczno- teatralny, odbył się w naszej
szkole, zorganizowany został przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. W konkursie udział wzięły
delegacje dzieci z przedszkoli prowadzonych przez siostry ze zgromadzeń w Rabce oraz
uczniowie z naszego przedszkola i szkoły.
"Świąteczne Drzewko" - II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – w konkursie wzięły udział trzy
wychowanki z internatu.
,,Najpiękniejszy stroik lub ozdoba choinkowa” - XVIII Edycja Konkursu Plastycznego
organizator Młodzieżowy Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim– w konkursie wzięły udział
trzy wychowanki z internatu. .
,,Kartka świąteczna – Boże Narodzenie - Nowy Rok” - Ogólnopolski Konkurs plastyczny,
organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy – udział wzięły dwie wychowanki.
27.X.2018 – XXII Festiwal Piosenki Religijnej ,,Stabat Mater” w Jabłonce.
W Festiwalu wystąpił z naszego internatu Zespół ,,Słoneczne Nutki” zdobywając
okolicznościowe wyróżnienie.

Wychowankowie biorąc udział w różnych konkursach lokalnych i ogólnopolskich: plastycznych
i muzycznych mieli osobistą satysfakcję a także radość ze zdobywanych wyróżnień, dyplomów
i nagród a tym samym była to promocja naszego Ośrodka.
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Odbyło się w Ośrodku kilka uroczystości o charakterze
muzycznym:



















artystyczno -

11. I.2018 - wspólne kolędowanie z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna
Goszczyńskiego w Nowym Targu. Spotkanie kolędowe którego istotą jest podtrzymywanie
tradycji związanej z Bożym Narodzeniem, tym razem było również okazją do wzajemnej
integracji
13.I.2018 – góralskie kolędowanie - gościliśmy w godzinach popołudniowych
w naszym Ośrodku delegację przedszkolaków z Przedszkola ,,Liwlandia” z Nowego Targu
wraz z gronem pedagogicznym. Wysłuchaliśmy kilku kolęd na góralską nutę przy wspaniałym
akompaniamencie skrzypiec i gitar.
24. I.2018
- ponownie na naszej szkolnej scenie wychowankowie Ośrodka wystawili
Współczesne Jasełka pt. „ Nie ma miejsca dla Ciebie ” dla dzieci i młodzieży
z zaprzyjaźnionych szkół.
25 I.2018– ,,Tereskowe Kolędowanie” w czasie którego nasi uczniowie prezentowali swoje
umiejętności wokalno - muzyczne, za które zostali nagrodzeni. W dalszej części kolędowania
gościnnie wystąpiły wolontariuszki w regionalnych strojach z Raby Wyżnej, śpiewając kolędy
na góralską nutę przy akompaniamencie skrzypiec.
15.03.2018 w naszym Ośrodku odbył się ,,Konkurs na ozdobę wielkanocną”. Do konkursu
zostały przygotowane różne prace - ozdoby i dekoracje wielkanocne wykonane przez naszych
uczniów z pomocą nauczycieli.
19.03.2018 - w naszej szkole odbył się Konkurs - Przegląd Twórczości Artystycznej
o św. Józefie - św. Józef ,,Strażnik Skarbów”, z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP, które były organizatorem. W czasie konkursu wystąpili nasi uczniowie, a także dzieci
z przedszkoli rabczańskich prezentując jedną z form artystycznych : scenkę teatralną, piosenkę
lub wiersz o św. Józefie. Uczniowie z naszego Ośrodka wystąpili w przedstawieniu pt. “Cieśla
z Dzikiego Zachodu” , na podstawie legendy o niezwykłych schodach w kaplicy Sióstr
Loretanek z Santa Fe w Meksyku.
14.VI.2018 na naszej sali wystąpił góralski Zespół ,,Korpiołki” ze Skomielnej Białej – dla
naszych uczniów oraz uczniów z Lasek w ramach Zielonych Lekcji.
W dniach 22.XI.2018 i 30. XI.2018 - w naszej szkole odbyły dwa się spektakle dla dzieci
,,Krzesiwo” i ,,Bajka o Rybaku i Złotej Rybce” w wykonaniu aktorów z Teatru ,,Rabcio” spotkania zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rabcia.
24.XI.2018 - w naszym ośrodku odbyło się spotkanie promocyjne z autorem książki ,,Róża”
p. Szymonem Sławiński, w spotkaniu uczestniczyły także panie graficzki: Weronika Żurowska
i Marzena Dobrowolska, które poprowadziły warsztaty plastyczne dla uczniów.
6.XII.2018 - w dniu św. Mikołaja gościliśmy w naszym Ośrodku wolontariuszy ze Spytkowic
wraz z Grupą Teatralną ,,Lalkarze”. Młodzi artyści w darze mikołajowym pozwolili przenieść
się naszym uczniom w zimowy świat dzięki przepięknemu przedstawieniu pt. ,,Zimowa
opowieść” na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”. Wolontariusze jako
pomocnicy św. Mikołaja wręczyli dzieciom słodkie niespodzianki.
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Rozwijanie wrażliwości muzycznej i artystyczno - kulturowej to również wyjścia

i wyjazdy na różne koncerty np.:












21.I.2018 - dziewczęta z gr. III i chłopcy z gr. IV byli Sułkowicach k/Krakowa na finałowym
koncercie VIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.
2. II. 2018 - Koncert kolęd i pastorałek ,,Hej Kolęda, kolęda…” różnych chórów w kościele
św. Teresy.
24.III.2018 w wigilię Niedzieli Męki Pańskiej dziewczęta i chłopcy ze wszystkich grup
internatowych wraz z wychowawcami byli na Koncercie Wielkopostnym pt. „Dobranoc Głowa
Święta” w kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju zorganizowanym pod patronatem Miejskiego
Ośrodka Kultury. Koncert był refleksyjnym, wielkopostnym czasem zadumy i przygotowania do
Misterium Męki Pańskiej.
26. V.2018- chłopcy z gr. II były na Koncercie pt. ,,Mamo śpiewam Twoje imię” w kościele
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce- Zdroju.
15.VI.2018 – dziewczęta z gr. III były na Jubileuszowym Koncercie ,, Podróż muzyczna” Chóru
Cantates Angelicus w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce- Zdroju.
w dniach16-17. VI. 2018 - delegacja z Internatu wysłuchała koncertu w Amfiteatrze w Rabce –
Zdrój w ramach .,,42 Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych” 11.VI.2018 - uczniowie pojechali na koncert do Filharmonii Krakowskiej.
9.IX.2018 – ,,KONCERT WOLNOŚCI’’ - wszyscy wychowankowie Internatu wraz wychowawcami
i z s. Irminą uczestniczyli w Amfiteatrze w ,,Koncercie Wolności ’’zorganizowanym z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Koncert ten odbywał się równolegle
w innych małopolskich miejscowościach. Przed rabczańską publicznością wystąpiły różne
Zespoły Muzyczne i Młodzieżowe Orkiestry Dętej z pobliskich miejscowości.
9. XII.2018 – wyjazd wychowanków do Filharmonii Krakowskiej na koncert familijny
pt."Bajki zwariowały", oparty był na motywach bajek klasycznych wg pomysłu Marii
Andruszkiewicz
W roku sprawozdawczym szczególnie ważnym przedsięwzięciem artystycznomuzycznym w naszym Ośrodku były raz w miesiącu od
wakacyjną

,,Spotkania

z

Panią

Melodią”

-

czerwca do grudnia,

zajęcia

umuzykalniające

z przerwą
dla

dzieci

niepełnosprawnych realizowane przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
w ramach programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury”. ,,Spotkania z Panią
Melodią” był to czas spotkań z artystami z Filharmonii Krakowskiej, a dzięki nim kontakt
z muzyką graną na „żywych” instrumentach przez zawodowych muzyków. W czasie zajęć dzieci
poznawały instrumenty, wspólnie muzykowały, uczyły się tańców, śpiewały, słuchały utworów
muzyki klasycznej, miały okazję do własnej improwizacji muzycznej za pomocą ruchów,
gestodźwięków.
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Dbaliśmy o poznawanie tradycji i historii, kształtowano u dzieci i młodzieży poczucie
tożsamości narodowej poprzez udział

w uroczystościach patriotycznych, podejmując tym

samym współpracę ze środowiskiem lokalnym.:
- We wrześniu uczestniczyliśmy

w

obchodach

patriotycznych w mieście Rabce

upamiętniających rocznicę II Wojny Światowej : udział w Mszy świętej w kościele Św. Marii
Magdaleny, przemarsz na cmentarz parafialny.
- W dniu Święta Niepodległości udział w uroczystej Mszy świętej z udziałem pocztów
sztandarowych w kościele św. Teresy i w pochodzie na cmentarz parafialny.
Podejmowano stałą współpracę ze środowiskiem lokalnym w Rabce - Zdrój poprzez udział



wychowanków w różnych i stałych uroczystościach, np.: w Spartakiadzie Integracyjnej Dzieci
i Młodzieży, w uroczystościach patriotycznych z okazji Święta Niepodległości, udział
w Rabczańskim Kolędowaniu, w procesji Uroczystości Bożego Ciała, w Drodze Krzyżowej
ulicami miasta itp. Szczególnie ważnym nasz udział w dniu 6.I.2018 w Orszaku Trzech Króli.
Uroczystość prowadzili ,,Aktorscy królowie” z Teatru Lalek ,,Rabcio” w czasie którego nastąpiło
rozstrzygnięcie Konkursu na ,,Najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską 2018!” - nasz Ośrodek
zdobył I miejsce.
W roku sprawozdawczym odbywały się szkolenia:











Konferencje z zakresu formacji duchowej prowadzone systematycznie przez ks. Profesora
Edwarda Stańka z Krakowa;
23.II.2018 - spotkanie wykładowo – warsztatowe z p. psycholog Wnęk – Joniec z Krakowa
z wykładem o charakterze warsztatowym pt. ,,Lepiej rozumiem - mądrzej prowadzę… Lepiej
rozumiem – mądrzej kocham… o skutecznym wsparciu dawanym Dziecku.”;
16. 03.2018 - w naszej szkole odbyło się spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół pod
kierunkiem pani wizytator Alicji Sienkowiec z Delegatury Kuratorium w Nowym Targu.
Dyrektorzy mieli też okazję zwiedzić nasz Ośrodek;
8. VI.2018 – podjęliśmy wizytę studentów Pracy Socjalnej z Instytutu Socjologii Uniwersyteru
Jagiellońskiego w Krakowie.
W dniach 29-30.VIII.2018 – wykład mgr Władysława Ścianka ,,Ochrona danych osobowych
w szkole według RODO”, dr Ewy Miśkowiec ,,Samowychowanie - typy osobowości.”
10.10.1018 – przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne dla wszystkich uczniów
i pracowników Ośrodka. Dokumentacja zatwierdzona przez Komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Specjalisty ds. BHP.
12.XII.2018 – s. Irmina i p. Jadzia Raczak uczestniczyły w konferencji XXI Małopolskie
Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie podsumowującej tegoroczny konkurs
,,Kryształy Soli” – dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego, w którym wzięliśmy udział jako Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
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Stowarzyszenie prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Rabce – Zdroju.
Spotkania z przedstawicielami Zarządu TONOS:


12. II. 2018 i 11. V.2018 - w naszym Ośrodku odbyły się spotkania ze wszystkimi
pracownikami Rabki z przedstawicielami z Zarządu TOnOS i dyrekcji z Lasek. W czasie
spotkań przedstawiono zagadnienia związane z programem oszczędnościowym w placówkach
TOnOS.
12. II.2018 – s. Jeremią- skarbnik i p. Stefan Dunin- Wąsowicz – członek TOnOS.
15. V.2018 - p. Prezes Paweł Kacprzyk, p. dyr. Elżbieta Szczepkowska, s. Jeremią- skarbnik
i p. Stefan Dunin- Wąsowicz – członek TOnOS.
W Ośrodku działał Wolontariat ,,Zobaczyć Świat” w ramach którego podejmowano
stałą współpracę z wolontariuszami: z Gimnazjum z Raby Wyżnej, z LO im. E. Romera
z Rabki, Wolontariat z grupy ,,Caritas” ze Spytkowic , uczniowie ze Szkoły św. Rodziny
z Rabki oraz z OHP ze Skomielnej, którzy czynnie i aktywnie włączali się w różne wydarzenia
np. wyjście

z okazji Dnia Dziecka do Rabkolandu, pomoc w Zabawach Andrzejkowej

i Karnawałowej, pomoc w Integracyjnej Spartakiadzie dla dzieci i młodzieży na rabczańskim
stadionie, wspólne wyjście z naszymi uczniami do Szpitala Miejskiego na odział Paliatywny
z symbolicznym żonkilem w ramach akcji ,,Pola Nadziei”, zajęcia plastyczne itp. Zainicjowano
dla wszystkich wychowanków w Ośrodku systematyczne spotkania czytelnicze z wybraną
książką w myśl idei ,,Cała Tereska czyta dzieciom”, którą czytali raz tygodniu wolontariusze
z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera z Rabki.


18.V.2018- odwiedzili nasz Ośrodek wolontariusze aż z Warszawy z Firmy Polskie
Towarzystwo Reasekuracji S.A. Wolontariusze aktywnie i z serca włączyli się w bardzo
konkretną pomoc na rzecz uczniów naszego Ośrodka wykonując prace administracyjno porządkowe na terenie internatu, szkoły i na zewnątrz budynku.

Goście - W naszym domu przyjmujemy na wypoczynek i rekolekcje gości




indywidualnych z rodzinami i większe grupy zorganizowane.
W roku sprawozdawczym w czasie wakacji były takie grupy jak : Spotkania Małżeńskie, Osoby
niepełnosprawne z przewodnikami z ,,Arki” ze Śledziejowic, Siostry Służebniczki z dziećmi
z Domu Dziecka z Gliwic. W dniach 10-14.VII.2018 swoje rekolekcje przeżywała grupa
członków ,,Apostolstwa Chorych” wraz z prowadzącym rekolekcje ks. Wojciechem
Bartoszkiem – dyrektorem Apostolstwa Chorych. W dniach 25-30. VIII.2018 gościliśmy
naszym domu 70 osób z Grupy ,,Kolping” .
W czasie ferii zimowych Akademicki Chór Politechniki Śląskiej.
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19-21.I.2018 – gościliśmy w progach naszego domu naszych pracowników z Lasek, którzy
w czasie pobytu zwiedzali Zakopane, Ludźmierz, Kalwarię. Zebrzydowską, Wadowice,
Kraków.
W dniach 26-27.II2018 - W ramach V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu
gościliśmy w naszym domu grupę 30 osób. Zimowe spotkanie w Rabce- Zdroju zostało
przygotowane przez Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku.
11-15.VI.2018 – Zielone Lekcje ze Szkoły św. Maksymiliana z Lasek.
W dniach 5-18.VII.2018 w naszym domu w Rabce odbyły się kolonie dla dzieci niewidomych
z całej Polski, uczestniczyło w nich 17 – dzieci. Kolonie były zorganizowane przez PZN we
współpracy z TONOS. Kadrę kolonii stanowili wychowawcy z Rabki, a kierownikiem kolonii
była s. Irmina, pomocą służyły siostry.

Podsumowanie:
Celem pracy dydaktyczno- wychowawczej całego Zespołu Pedagogicznego było aktywne
włączanie wychowanków we wszystkie wydarzenia wynikające z realizacji Programu
Wychowawczo – Profilaktycznego w Ośrodku w Rabce.

Udział wychowanków w różnych

uroczystościach, wyjazdach i przedsięwzięciach miał na celu integralny i wszechstronny rozwój
naszych uczniów, wydobycie z nich maksimum umiejętności i zdolności, a przez to wzmocnić
poczucie własnej wartości.
dyrektor Ośrodka - Barbara Landowska - s. Irmina
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