
Podsumowanie Dnia Integracji 2018 w SP- 17 w Rzeszowie

25 kwietnia 2018r. już po raz drugi odbył się Dzień Integracji, którego

celem było podkreślenie obecności i poszanowania  uczniów niepełnosprawnych

w naszej szkole. Inicjatywy zaplanowane na ten dzień przebiegły się zgodnie

z ustalonym programem.

Imprezę rozpoczął międzyszkolny przegląd muzyczny. Uczniowie naszej

szkoły oraz z zaprzyjaźnionych placówek mieli możliwość zaprezentowania

swoich talentów wokalnych w konkursie Mini Playback Show pod hasłem „Po

polsku nucone". W tegorocznej edycji wystąpiło 17 uczniów w duetach

muzycznych. Nagrody ufundowała Rada Rodziców oraz SKO .

Przedstawiciele klas 0-3  wzięli udział w Turnieju Integracyjnym pt.

„Załoga Naprzód”. Celem rywalizacji integracyjno – sportowej było

podkreślenie wartości współpracy, wzajemnego wsparcia i poszanowania osób

niepełnosprawnych, pokazanie, że wszyscy mają talenty, uzdolnienia oraz

możliwości osiągania sukcesów. W turnieju, z niełatwymi zadaniami zmagało

się 24 uczniów. Zwyciężyła para uczniów z klasy 2ai zdobywając nagrodę

główną – wyjście dla całej klasy do sali zabaw „Fantazja”. Upominki dla

uczestników zakupiła Rada Rodziców działająca przy naszej szkole,

a fundatorem nagrody głównej była pani Małgorzata Gulczyńska, prezes

Centrów Zabaw Fantazja w Rzeszowie.

Uczniowie z klas 4-7 wykonali zbiorową plastyczna pracę pt. „Wstęga

Integracji”. Pokazali w ten sposób jak rozumieją pojęcie - integracja.



Odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji Wojewódzkiego

Konkursu Plastycznego „Rysowane wierszyki” pod hasłem „Przybyli ułani pod

okienko”. Jednym z celów konkursu była integracja środowisk szkolnych, klas,

integracyjnych i przedszkolnych oraz rozwijanie zamiłowania do prac

plastycznych. W konkursie wzięło udział 111 dzieci z jedenastu placówek

oświatowo - wychowawczych z województwa podkarpackiego. 43 prace zostały

wykonane przez uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego. Wystawę prac zaprezentowano w holu szkoły.

Zarówno tegoroczna edycja konkursu „Rysowane wierszyki”, jak i „Mini

Playback Show” nawiązały do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości.

Najmłodsi uczniowie częstowali „ciasteczkami integracyjnymi z dobrym

słowem”. Mamy nadzieję, że napełniły obdarowanych radością i optymizmem.

W punkcie informacyjnym samorząd uczniowski czuwał nad sprawnym

przebiegiem imprezy oraz dekorował ozdobnymi kotylionami. Uczniowie

założyli w tym dniu jednobarwne koszulki w ulubionym kolorze.

Mieliśmy możliwość zakupienia pomocy dydaktycznych, edukacyjnych

i zabawek sensorycznych w sklepiku logopedyczno - pedagogicznym, który

zorganizowała dla nas Księgarnia Pedagogiczno - Logopedyczna z Rzeszowa.

Dziękujemy sponsorom - Radzie Rodziców za finansowe wsparcie

wszystkich konkursów zorganizowanych w ramach Dnia Integracji, SKO za

drobne upominki w przeglądzie muzycznym „Mini Playback Show” oraz pani

Małgorzacie Gulczyńskiej, która ufundowała nagrodę główną w Turnieju

Integracyjnym „Załoga Naprzód”.

Inicjatorem i organizatorem imprezy był szkolny Zespół ds. Integracji

przy wsparciu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego,

Rady Rodziców, Szkolnej Kasy Oszczędnościowej oraz Centrów Zabaw

Fantazja  w Rzeszowie.
 Zespół ds. Integracji


