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Z ŻYCIA SZKOŁY

 7  kwietnia  2018  roku  po  raz  kolejny  nasza  szkoła  zorganizowała  Obchody
Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie. Dzień rozpoczął się Niebieskim Marszem
ulicą  Świętojańską  przy  dźwiękach  Reprezentacyjnej  Orkiestry  Marynarki
Wojennej.  Na scenie  przed InfoBoxem miały  miejsce występy różnych grup
muzycznych,  między  innymi  Iwana  Komarenki  i  Moniki  Kitel,  można  było
zasięgnąć  fachowej  porady,  zjeść  chleb  ze  smalcem,  grochówkę  czy  pyszny
tort.  Gościem specjalnym była Pani Roksana Jędrzejewska Wróbel – autorka
książki  „Kosmita”.  W  roli  prowadzącego  mogliśmy  zobaczyć  Pana  Szymona
Jachimka,  aktora  kabaretowego.  Cieszymy  się,  że  tak  liczna  grupa  naszych
uczniów wraz z rodzicami uczestniczyła w akcji. Zapraszamy za rok.

 9  kwietnia  uczniowie  oddziałów  autystycznych  byli  na  wycieczce  w Rewie.  
Po spacerze brzegiem morza udali się na obiad do tamtejszej restauracji.

 12 kwietnia 2018 roku odbyły się rozgrywki w tenisie stołowym zorganizowane
przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 18 kwietnia uczniowie SPdP udali się na wycieczkę do schroniska dla zwierząt
„Ciapkowo”.  Natomiast  klasa  7A  była  tego  dnia  na  wycieczce  w  Akwarium
Gdyńskim.

 19  kwietnia  w  Redzie  odbyło  się  trzecie  spotkanie  z  cyklu  wystaw
interaktywnych  z  warsztatami  naukowymi  „Wzbij  się  na  wyżyny”  w  ramach
projektu „Małe skrzydła,  wysokie loty”.  Wzięli  w nim udział  uczniowie szkoły
podstawowej.

 20 kwietnia grupa uczniów z oddziałów autystycznych pojechała na wycieczkę 
do  Sopotu.  Po  spacerze molo  oraz deptakiem uczniowie  udali  się  na wspólny
posiłek do Mc Donald’s, gdzie doskonalili umiejętność prawidłowych zachowań  
w miejscu publicznym.

 23 kwietnia klasy 1BP, 1CP, 2 BP,2 CP oraz 3P odwiedziły wraz z wychowawcami
zakład fryzjerski dla zwierząt „Pupil”. Uczniowie poznali tam pracę fryzjera  
dla zwierząt, środki i urządzenie niezbędne do pielęgnacji zwierząt. Obejrzeli
pokaz strzyżenia psa.

 25 kwietnia uczniowie SPdP udali się na wycieczkę do Akwarium Gdyńskiego.
 8  maja  w  szkolnej  stołówce  odbyły  się  warsztaty  dotyczące  uchwalenia

Konstytucji 3 maja zorganizowane przez panią P. Myszkowską i B. Jaksinę.
 22  maja  serdecznie  zapraszamy  uczniów  oraz  nauczycieli  do  udziału  

w  X  Wojewódzkim  Festiwalu  Piosenki  pod  hasłem  „Śpiewaj  z  nami”.  
Od  dziesięciu  lat  festiwal  organizowany  jest  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie z województwa pomorskiego. Festiwal  odbędzie
się  w  Pomorskim  Parku  Naukowo-  Technologicznym w  Gdyni,  Al.  Zwycięstwa
96/89, budynek III, sala C.  Początek festiwalu:  godzina 9.30.  Przewidywany
czas zakończenia: 14.00- 14.30.
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