Żywiec, 9 stycznia 2014 r.
SP 1 Żywiec.070.BE5.1.2014

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych
„RAZEM” realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu
w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Okres realizacji: styczeń-grudzień 2013
W roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu uczęszczało
4 dzieci romskich. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny realizuje 6
dzieci romskich.
Zaplanowane we wniosku przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnowychowawczym zrealizowano w sposób następujący:
W styczniu 2013 zorganizowano spotkania integracyjne 15 dzieci, w tym
4 dzieci romskich. Spotkanie pod wspólną nazwą „Witajcie”, prowadzone
przez pedagoga szkolnego i nauczycielkę plastyki miały na celu wzajemne
poznanie się, usprawnienie technik komunikacyjnych, rozwijanie twórczego
myślenia
i budowanie bezpieczeństwa w grupie. W czasie tego spotkania uczniowie
wykonywali osobiste portrety i tzw. „herby”, które zgromadzono na wystawie
w sali nr 1 oraz zaprezentowano dzieciom, rodzicom i zaproszonym gościom
z organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły podczas Dnia Otwartego
dla 6-latków.
W lutym 2013 r. zorganizowano spotkanie „Wartości zapisane
w obrazach”, które miało formę warsztatu plastycznego mającego na celu
ukazanie wartości ważnych w życiu patronki szkolnej Galerii Sztuki im. Teresy
Micherdzińskiej – byłej nauczycielki matematyki w SP nr 1 w Żywcu, artystki
i miłośniczki gór. Zajęcia plastyczne prowadził pan Zbigniew Micherdziński,
kierownik Galerii Sztuki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej.
Dzieci wykonały linoryty inspirowane motywami ludowymi.
W marcu 2013 r. w ramach zajęć „Popołudnie z nauką” –grupa dzieci
wzięła udział w pokazie eksperymentów naukowych prowadzonych
charytatywnie przez panią Agatę Kłósak, właścicielkę firmy edukacyjnej
„Prestige”. Na spotkaniu dzieci miały możliwość wykonywania eksperymentów
naukowych w grupie. W ramach programu „Doświadczanie świata” badały
właściwości wody, powietrza i innych gazów. Dowiedziały się w sposób

zabawowy i humorystyczny, czym jest grawitacja, siła odśrodkowa,
bezwładność, magnetyzm i światło.
W kwietniu 2013 r., przed tzw. świętami majowymi zorganizowano
warsztaty dziennikarskie, w wyniku czego został przygotowany numer specjalny
czasopisma szkolnego „SQL” poświęcony Polsce i rozumieniu polskości.
W maju 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, w tym uczniowie
pochodzenia romskiego, przyjęli zaproszenie do udziału w warsztatach plakatu
przygotowanych i poprowadzonych przez wykładowcę ASP w Katowicach,
prof. Michała Klisia. Tematem zajęć, które odbyły się w Muzeum Miejskim
w Żywcu był plakat regionalny, obrazujący elementy tradycji górali żywieckich,
a także elementy kultury Romów. Zetkniecie obu zjawisk, które w formie
plakatów wykonanych przez uczniów były zwieńczeniem warsztatów,
zaowocowało wystawą tychże w galerii ,, Na Parterze”, w Szkole Podstawowej
nr 1. Uczniowie, których prace zostały wyróżnione, otrzymali nagrody
ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
W czerwcu 2013 r. – odbył się festyn zdrowotny o charakterze
integracyjnym. Wzięli w nim udział uczniowie wraz ze wszystkimi dziećmi
pochodzenia romskiego uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 1. Turniej
zdrowotny miał na celu poszerzenie i sprawdzenie umiejętności ratowniczych
uczniów, przypomnienie numerów alarmowych w atrakcyjnej, plastycznej
formie. Przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne w oparciu o prowadzony
w szkole program ,,Ratujemy i uczymy ratować”. Odbył się także turniej
wiedzowy dotyczący zagadnień związanych z pierwszą pomocą.
Przeprowadzono także turniej piłki siatkowej oraz zawody sprawnościowe
o Puchar Dyrektora Szkoły. We wszystkich przedsięwzięciach czynnie brali
udział uczniowie pochodzenia romskiego. Przeprowadzono także konkurs
plastyczny na plakat promujący zdrowe odżywianie. Prace plastyczne dzieci
zostały wyeksponowane przez partnera akcji Kaufland Żywiec, który był także
fundatorem nagród w tym przedsięwzięciu.
W okresie wakacji oraz w miesiącu wrześniu zorganizowano dla grupy
integracyjnej z udziałem dzieci romskich szereg interesujących wyjazdów
i przedsięwzięć:
1. Wycieczka do Międzybrodzia Żywieckiego(01.07.2013 r.) połączona
z rejsem stateczkiem po Jeziorze Żywieckim, wizytą w szkole
szybowcowej na górze Żar oraz posiłkiem. Uczestnicy wspięli się
na górę Żar- nie skorzystano z kolejki ze względu na przestój
spowodowany awarią w jednym z wagoników.
2. Wyjazd do Chaty Chlebowej w Górkach Wielkich(02.07.2013 r.) dał
dzieciom możliwości: zapoznania z podstawowymi zbożami i ich

zastosowaniem, oglądania maszyn dawniej wykorzystywanych przy
uprawie i obróbce ziarna (od ziarenka do bochenka), omawiania
procesu powstawania masła i twarogu oraz sprzętów do tego
wykorzystywanych, omawiania pozyskiwania miodu, udziału
w pokazie sprzętu pasiecznego, poznania ciekawostek z życia pszczół,
młócenia cepami, mielenia zboża na żarnach, osiewania mąki,
formowania oraz wypieku podpłomyków, degustacji podpłomyków
z masłem, miodem lub smalcem.
Dzięki temu wyjazdowi zrealizowano tożsame cele, które były
powiązane z wyjazdem do Muzeum Chleba w Radzionkowie, jednak
koszty wyjazdu były niższe.
3. Dnia 03.07.2013 r. dzieci udały się do Bielska-Białej, gdzie brały
udział w zabawach rekreacyjnych i sportowych w Lasku Cygańskim.
4. Wyjazd do Beskidzkiego Centrum Nauki Naukotechnika w Świnnej,
gdzie dzieci wzięły udział w pokazach z ciekłym azotem. Następnie
uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach Mały Geozbieracz.
Dzieci otrzymały tablicę, na której same naklejały oryginalne
minerały pod czujnym okiem animatora, który w postaci zestawu
ciekawostek przekazywał wiedzę o skalach i korzyści płynące
z kolekcjonowania tychże. Duże zainteresowanie wywołały u
zebranych zbiory numizmatyczne z różnych stron świata.
5. Dnia 25 sierpnia grupa dzieci pod okiem pani plastyki Moniki Kałuży
oraz pani Krystyny Majewskiej wzięła udział w warsztatach
plastycznych związanych ze 180 rocznicą powstania sąsiadującego
ze szkołą Zakładu Papierniczego SOLALI, po którym zostały ciekawe
zabudowania, bo nie prowadzi on już tak szeroko zakrojonej
działalności jak przed transformacją ustrojową w Polsce. Wykonane
prace zostały zaprezentowane na wystawie dnia 15 września 2013 r. w
Miejskim Centrum Kultury Klub PAPIERNIK mieszczącym się przy
tej samej ulicy co szkoła i SOLALI podczas uroczystości
organizowanej przez Komitet Zabłocie działający przy Żywieckim
Towarzystwie Naukowym. W czasie tego spotkania dzieci mogły
dowiedzieć się o historii „papierni”, posłuchać wspomnień
pracowników, a na koniec uczestniczyć w wykonaniu pamiątkowej
fotografii wszystkich uczestników spotkania na dziedzińcu SOLALI.
Obecnie wystawa prac uczniów z grupy integracyjnej z udziałem
dzieci romskich jest wystawiona w Galerii Na Parterze w Szkole
Podstawowej nr 1 w Żywcu.
W październiku (10.10.2013 r.) grupa 20 dzieci, w tym troje dzieci
romskich udała się na wycieczkę na Dzień Otwartych Koszar do Bielska-Białej,
gdzie ma swoją siedzibę 18 Bielski Batalion Powietrzno-Desantowy. Dzieci
zostały zaopatrzone w posiłek na drogę.

W listopadzie (19.11.2013r.) w SP nr 1 przeprowadzony został Konkurs
Udzielania Pierwszej Pomocy inspirowany programem "Ratujemy i Uczymy
Ratować" fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W konkursie brało udział 20 uczniów po 2 z każdej klasy od III-VI, w tym
4 dzieci romskich. W trakcie konkursu punktowane były umiejętności:
sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, ułożenie
w pozycji bocznej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej. Komisja w
składzie Monika Kałuża, Barbara Jurek, Lucyna Obrocka wyłoniła 3 laureatów,
a 2 uczniów wyróżniono. Każdy uczestnik otrzymał dyplom a laureaci książki,
które zostały wręczone uroczyście na apelu w dniu 19. 12. 2013 r., podobnie jak
certyfikaty przysłane przez WOŚP.
W listopadzie(28.11.2013 r.) grupa 25 dzieci, w tym 6 dzieci romskich
wzięła udział w warsztatach teatralnych z udziałem aktora Jakuba Strzeleckiego,
który pracował z uczniami nad przedstawieniem „Szansa” (dykcja, ruch
sceniczny, podział tekstu według emocji). Przedstawienie zostało
zaprezentowane podczas wspomnianego apelu w dniu 19.12.2013 r. jako jedno
z dokonań programu.
W grudniu z wygospodarowanych środków finansowych udało się
zaprosić do kina (film Kraina Lodu) z okazji mikołajek oraz na poczęstunek
w pizzerii DEGUSTARE 15 dzieci w tym 6 dzieci romskich.
Również w dniu 19.12.2013 r. grupa 18 dzieci, w tym 4 dzieci romskich udała
się do Muzeum w Żywcu na zajęcia z wykonywania ozdób świątecznych
prowadzone przez pracowników muzeum. Wykonanymi ozdobami dzieci
przyozdobiły choinki klasowe.
Całość dokonań programu została zaprezentowana społeczności szkolnej
w dniu 19. 12. 2013 r. podczas apeli w grupach wiekowych, natomiast rodzice
obejrzą wystawę podsumowującą działania podczas spotkań z rodzicami w dniu
16. 01. 2014 r.
Możliwość realizacji programu powinna być podtrzymana ze względu na
pozytywne skutki: lepsze funkcjonowanie dzieci w rzeczywistości szkolnej,
poprawa relacji z rówieśnikami, poprawa wyników w nauce, włączanie się
rodziców dzieci do zaplanowanych przedsięwzięć.
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Sprawozdanie z zajęć świetlicy szkolnej prowadzonych
w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Okres realizacji: styczeń – grudzień 2013 r.
Ze środków pozyskanych w ramach Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce realizowane są zajęcia świetlicowe w wymiarze ¼ etatu
nauczyciela świetlicy(wymiar etatu nauczyciela świetlicy – 26 h tygodniowo).
Opieką świetlicy objętych było 4 dzieci romskich uczęszczających do SP
nr 1 w Żywcu w roku 2012/2013, w tym 3 dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych(1 uczennica z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu
umiarkowanym, 1 uczeń z zaburzeniem zachowania realizujący część zajęć
w formie indywidualnego nauczania, 1 uczeń o obniżonej normie
intelektualnej). W roku szkolnym 2013/2014 w świetlicy opiekujemy się
6 dzieci, z uwagi na fakt, że naukę w klasie pierwszej od września podjęły dwie
dziewczynki, które dobrze zaaklimatyzowały się w szkole, wymagają jednak
indywidualnej pracy w świetlicy szkolnej ze względu na trudności w nauce
i komunikacji spowodowane wadą wymowy lub nieśmiałością.
W ramach codziennych zajęć uczniowie:
1. Uczestniczą w przedsięwzięciach wynikających
wychowawczo-opiekuńczego świetlicy szkolnej.

z

planu

2. Odrabiają zadania domowe pod opieką nauczyciela.
3. Biorą udział w zajęciach mających na celu integrację dzieci z różnych
klas i środowisk, w tym w zajęciach: plastycznych, komputerowych
oraz sportowych.
4. Korzystają z posiłków (drugie śniadanie, obiad).
Poszukaj fotoreportaż „Romowie” w katalogu „Rok szk. 2013/2014”

