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W PRACOWNI CERAMICZNEJ 

 
Mimo, że mamy jeszcze kalendarzową zimę, w szkolnej pracowni 
ceramicznej już wiosennie. Najpierw powstały serduszkowe  
pojemniczki, zawieszki,  a teraz zaczęliśmy „produkcję 
wielkanocną”. Na półkach goszczą zajączki, kurki i jajka. Prace są 
już raz wypalone, teraz czekają na poszkliwienie – nadanie koloru 
i na kolejny wypał.  
Bardzo serdecznie zapraszamy do podglądania naszych 
powstających dzieł.  

M.Kunysz-Pudełko 
 

    
 
 

 
Wkrótce 

 
 

Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" 

 
życzą: Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie 
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza 
Korczaka zapraszają na dzień otwarty Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 4, który odbędzie się w dniu 21 marca  2017r. w 
godzinach  800- 1215. 

W tym dniu odbędą się zajęcia z preorientacji zawodowej, 
prezentacja oferty Szkoły Branżowej I stopnia oraz praktyczne 

zajęcia pokazowe. Będzie również okazja do spotkań z pedagogiem, 
psychologiem, specjalistami oraz nauczycielami zawodu. 

DZIEŃ OTWARTY  
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  NR 4 

21 MARCA 2017 

 
PROGRAM: 
800- 845 ZAJĘCIA PREORIENTACJI ZAWODOWEJ dla klasy 2 i 3 gimnazjum 
– sala 2.21 prowadzące: Mirosława Kulczyk, Dorota Krzyżowska, Aleksandra 
Wiera 
 

850- 935  ZAJĘCIA PREORIENTACJI ZAWODOWEJ 
– sala 2.21 prowadzące: Mirosława Kulczyk, Dorota Krzyżowska, Aleksandra 
Wiera 
 
940 - 1025 PREZENTACJA ZAWODÓW przez uczniów klasy 3 zawodowej dla 
uczniów klasy 2 i 3 gimnazjum 
– sala 2.12 prowadzące: Izabela Wojtylak, Dorota Krzyżowska, Aleksandra Wiera 
 
940 - 1025 ATUTY BRANŻOWEJ SZKOŁY 
I STOPNIA- poradnictwo dla uczniów klasy  1 gimnazjum 
– sala 2.21 prowadząca: Elżbieta Kokoszka,  Mirosława Godniewicz 
 
1030- 1215  ZAJĘCIA POKAZOWE KUCHARZY – pracownia gastronomiczna, 

SŁONECZNY TYDZIEŃ 18 - 25 maja 2017r. 
 

DATA 
 
 

NAZWA IMPREZY DLA KOGO: 
SZKOŁA/KLASY 

 
Czwartek 

18.05. 
 

Dzień Matki SP u 
(1-3ua, 1-3ub, 4u, 5u) 

Piłka nożna chętni z klas L 
Piątek 
19.05 

 

Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych 

Klasy u  
(SP, G, SPDP) 

Wiedza ze Słońcem wyznaczeni uczniowie klas 
GL  i ZSZ 

Poniedziałek 
22.05 

 

Elegancko i zdrowo SPDP 
Turniej gier planszowych 4,5,6 L 

Tenis chętni uczniowie 
Wtorek 
23.05 

 
 

XIX Powiatowy Przegląd 
Piosenki i Twórczości 

Muzycznej 
"Słoneczne granie i 

śpiewanie" 

wszystkie klasy jako 
widzowie 

Środa 
24.05 

 
 
 

SI ze słońcem 1,3 l, 3 aua, 3 aub, 1-2 au, 
1-3 ub 

Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski 

wyznaczeni uczniowie 

Warsztaty Ceramiczne 2 pau, 1-2 gau,  
1,3 pb 

Wędkarstwo chętni uczniowie 
Czwartek 

25.05 
 
 
 
 

 

Zawody Piłki Nożnej SPDP 
Zabawy ze słońcem Klasy SP au 

Dzień Europejski G l  
ZSZ 

Hipoterapia Klasa 1-3 ub, 4u 
Koncert   

Trio Fortepianowe 
Klasy GU 

Piątek 
26.05 

 
 

Święto Szkoły - odznaki 
korczakowskie 

Cała szkoła 

Finał Słonecznego 
Tygodnia - Koncert 

Laureatów 

Cała szkoła 
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 Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza 
Korczaka zapraszają na dzień otwarty Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy, który odbędzie się w dniu 22 marca 2017r. w godzinach  
11.30 - 14.05. 

W tym dniu odbędą się  
praktyczne zajęcia pokazowe o różnej tematyce. 

Będzie również okazja do spotkań z pedagogiem, psychologiem, 
nauczycielami i specjalistami. 

 
DZIEŃ OTWARTY 

SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
22 MARCA 2017 

 
 

PROGRAM: 
 

1. " Będę artystą " - warsztaty ceramiczne. 
miejsce :pracownia ceramiczna   
prowadzące : Dominika Kowalczyk,  Aleksandra Strączek,  
            Magdalena Kunysz -Pudełko 
 

2. "Papierowe fantazje" - tworzenie kartek okolicznościowych. 
miejsce : sala 3.6 II p  pracownia rękodzieła          
prowadzące : Ewa Czembor,  Edyta Gilner -Pfeifer 
 
      3.   " Warsztaty kulinarne ". 
miejsce : sala 3.5 II p  pracownia gospodarstwa domowego 
prowadzący: Wojciech Czernik 
 
      4.  " Master Chef " - będę mistrzem kulinarnym. 
miejsce: sala 3.6 a II p pracownia gospodarstwa domowego 
prowadząca : Agnieszka Chrapkiewicz 
 
      5.   Zajęcia otwarte w oddziale klasowym dla uczniów ze 
spectrum autyzmu (ASD ) 
miejsce : Szkolne Centrum Multimedialne 
prowadzący: Jakub Mizera 
 

ZAPRASZAMY 
 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W NASZEJ SZKOLE ! 
 

Od września 2016 roku wczesne wspomagania rozwoju jest prowadzone w Zespole 

Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.  

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie 

rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W 

ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w 

specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. 

Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała 

swoje funkcje i wspierała rozwój dziecka.  

Kto może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju? 

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są 

wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili 

rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, posiadające 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. 

Dlaczego warto wybrać naszą placówkę? 

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, 

tyflopedagogów, psychologów, logopedów, specjalistów terapii pedagogicznej, 

rehabilitantów. Organizujemy szeroką gamę zajęć wspierających oraz rozwijających.  

W pracy korzystamy z takich metod jak np.:  

 EEG Biofeedback, 

 metoda Warnkego,  

 metoda SI,  

 metoda Tomatisa,  

 metoda Weroniki Sherborne,  

 metoda Knillów,  

 metoda Dobrego Startu,  

 inne. 

                   A.Kowalska 
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 AUDYCJE MUZYCZNE  
 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła kontynuuje współpracę z 
Muzeum Zamkowym w Pszczynie, czego efektem są comiesięczne audycje 
muzyczne prowadzone w Sali Lustrzanej Zamku przez muzyków Filharmonii 
Śląskiej z Katowic. W lutym uczniowie klas 4-5 l, 2-3 ug, 2-3 ugb mieli okazję 
poznać rodowody instrumentów - historię perkusji.  Jak za każdym razem 
uczestnicy audycji z wielkim zainteresowaniem wsłuchali  się w przygotowane 
przez muzyków aranżacje znanych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej. 
Tym razem aranżacje przygotowane były na instrumenty perkusyjne melodyczne i 
niemelodyczne z towarzyszeniem fortepianu. Czasem zachwycały, a czasem 
zaskakiwały brzmieniem. 

 
W bieżącym roku szkolnym czekają nas jeszcze następujące audycje muzyczne: 

11 kwietnia: Ravel, Szymanowski, Gershwin 
Genialni kompozytorzy w różnorodnym spojrzeniu na muzykę. 

25 maja: Przeboje mistrzów z zespołem Maes-trio 
Znane i lubiane utwory w barwnych aranżacjach tria fortepianowego. 

21 czerwca: Hiszpańskie rytmy w muzyce świata 
Bolero, seguidilla, jota – to niektóre z tańców hiszpańskich, po które sięgali 
kompozytorzy z różnych krajów. 

R.Baron 
 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PTTK 
 

Od roku w szkole działa Szkolne Koło PTTK "Turyści". Obecnie liczy 27 
członków. Są nimi uczniowie gimnazjum, szkoły zawodowej i klas SPDP. W roku 
szkolnym 2016/2017 uczniowie uczestniczyli w ognisku integracyjnym w 
Radostowicach, brali udział w XVIII Rajdzie Górskim organizowanym przez 
pszczyński Oddział PTTK. W grudniu zwiedzali Kraków. Wycieczka połączona była z 
warsztatami malowania świątecznych ozdób. W lutym wędrowali Szlakiem Adama 
Małysza: zwiedzali Skocznię w Wiśle Malince nazwaną jego imieniem i odwiedzili 
Galerię Trofeów Adama Małysza. Planowany jest kolejny wyjazd w góry z naszym 
Przewodnikiem Panem Marianem Jędrysikiem, a także Szlakiem Orlich Gniazd do 
Ogrodzieńca z Panem Tomaszem Lachem.  

M.Rok 

 

SYMBOLIKA SZKOŁY 
 

Dni 14 i 28 marca 2017 roku będą przebiegały pod hasłem: 
ZNAMY SYMBOLE NASZEJ SZKOŁY.  

 
W ramach przygotowanych zajęć uczniowie utrwalą i poszerzą swoje 
wiadomości na temat życia i działalności patrona szkoły Janusza 
Korczaka. Będą mieli możliwość przypomnienia słów hymnu szkoły oraz 
odtworzenia loga.  Zostanie omówiona symbolika sztandaru i rola Pocztu 
Sztandarowego. Uczniowie klas młodszych „spotkają” się z królem 
Maciusiem Pierwszym i powiedzą, za co można dostać odznakę Jego 
imienia, a uczniowie starsi określą, za co i jakie Odznaki Korczakowskie 
otrzymują w klasach gimnazjalnych i zawodowych.    
Symbole stanowią ważny element funkcjonowania uczniowskiej 
społeczności, każdy uczeń powinien je znać i szanować. 

D.Krzyżowska 
 

 
INNOWACJA PEDAGOGICZNA   „SAVOIR – VIVRE DLA KAŻDEGO” 

 
 W roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 1 października  do 19 maja 
realizowany  jest    program innowacji pedagogicznej pt. "Savoir -vivre dla każdego".  
Celem programu jest wspomaganie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wspomaganie to jest  
realizowane poprzez poznawanie i wdrażanie dobrych manier, które zapewnią 
wychowankom większą swobodę w zachowaniu oraz poczucie bezpieczeństwa.  
Program jest adresowany do uczniów ze sprzężeniami,  w oddziale klasy 2 i 3 Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. 
Program realizowany jest  przez dwóch nauczycieli : Małgorzatę Błąkałę oraz Edytę 
Gilner-Pfeifer  w ramach przedmiotów : przysposobienie  do pracy oraz  
funkcjonowanie .   
W ramach innowacji prowadzone są zajęcia z zakresu savoir-vivru, fotografii, prac 
introligatorskich,  prace w pracowni gospodarstwa domowego, pracowni 
komputerowej i pracowni rękodzieła .  
Swobodna atmosfera zajęć powoduje u każdego ucznia pozytywne nastawienie do 
wykonywanych zadań. W zespole uczniowie uczą się podporządkowywać swoje 
życzenia i chęci projektom i postępowaniu innych, uczą się dawać, brać, dzielić się, 
współpracować, przełamywać egocentryzm. Udział w zabawach i warsztatach 
przyczynia się  do kształtowania postaw prospołecznych, których podstawą są 
opanowanie, tolerancja, życzliwość oraz rozumienie i umiejętność działania na rzecz 
innych. Jednocześnie zajęcia poprzez tworzenie poradnika dobrego zachowania i 
własnej książki kucharskiej pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania 
czasu wolnego.  

E.Gilner-Pfeifer, M.Błąkała 4 5 



 
   


