„Szkoły Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” w Gimnazjum nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi.
W ramach autorskich programów w okresie od 1 lutego 2007 roku do 30 stycznia 2008 roku
zaplanowaliśmy i realizujemy następujące zajęcia:
 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z tzw. ścisłych przedmiotów
(matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) i zajęcia z języka niemieckiego.
Prowadzone są one w ramach programu „Czy naprawdę jesteśmy sami ?”, a ich
głównym celem jest przygotowanie do egzaminów i pomoc w pokonaniu trudności
dydaktycznych. Autorkami programu są panie: Danuta Kowal, Agnieszka Długosz
i Katarzyna Zaniewicz.
 Uczniowie mający wadę postawy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych w szkole
i na basenie oraz w terapii surodpedagoicznej oraz pedagogiczne. Szczegółowy
program opracowały: Katarzyna Leśniak i Magdalena Mojska Sadowska.
 SKS – zajęcia sportowe z piłki siatkowej dla chłopców i dziewcząt, prowadzone przez
panią Renatę Pawlikowską i pana Zygmunta Kamolę.
 Zajęcia teatralne prowadzone w ramach programu „Edukacja i wychowanie przez
teatr” , opracowanego przez panią Iwonę Zubkiewicz.
 Zajęcia w ramach edukacji regionalnej „Z bogactwem kultury podlaskiej ku narodom
zjednoczonej Europy” – pani Aneta Borkowska.
 Każdy zainteresowany uczeń mógł rozwijać słuch muzyczny w ramach programu
chóru szkolnego prowadzonego przez panią Agnieszkę Czerską.
 Spotkania z ciekawymi ludźmi, robótki ręczne i wiele innych atrakcji czekało podczas
spotkań w ramach programu „W kręgu historii, tradycji i kultury małej i dużej
Ojczyzny”, opracowanego przez panią Marię Wiąckiewicz i Marię Zabłocką.
 „Zielona szkoła” podczas której podróżując po Polsce i Ukrainie wdrożono program
„Razem ku przyszłości”, opracowana przez Marię Wiąckiewicz i Marię Zabłocka.
Dla uczniów przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje turystyczne, w których mogli uczestniczyć
za „symboliczną złotówkę” :
 „Zielona szkoła” – na trasie: Kozłówka – Lublin – Lwów
 Wycieczka – na trasie: Praga – Skalne Miasto - Brno – Wiedeń.
 „Zielona szkoła” – podczas której poznali czar Roztocza.
Oprócz tak długich wyjazdów niemal wszyscy uczniowie uczestniczyli w jednodniowych
wycieczkach i wzięli udział w przedstawieniach teatralnych, zwiedzili najciekawsze
zabytki Warszawy, Lublina i Zamościa.
Realizowane zadania pozwoliły uzyskać szkole certyfikat „Szkoła bez przemocy”,
możemy więc powiedzieć, że jesteśmy szkołą bezpieczną, troszczącą się o wszechstronny
rozwój każdego dziecka, w pełni uwzględniając możliwości każdego z nich.
We wszystkich programach wzięło udział niemal 100% uczniów.
Danuta Kowal

