
Czy czas pandemii musi być nudny? W szkole UMIEM udowadniamy, że NIE   

Oczywiście pandemia i obowiązujące obostrzenia przeorganizowały nam pracę – nie 

możemy wychodzić na spacery, wycieczki czy wspólnie świętować, co nie znaczy, że nasi 

Uczniowie nie spędzają czasu inaczej niż podczas nauki.  

 

Nowy rok zaczął się inaczej niż zwykle – spędzaliśmy ten dzień w klasach, w małych 

grupach zamiast wszyscy razem świętować kolejne wspólne rozpoczęcie. W tym roku 

powitaliśmy troje nowych Uczniów Szkoły Podstawowej: Anię, Dominika i Bartka. 

Natomiast dwóch absolwentów podstawówki rozpoczęło naukę w Szkole 

Przysposabiającej do Pracy, a byli to Przemek i Mariusz.  



 



 

We wrześniu i październiku korzystaliśmy z pięknej pogody i luźniejszych zasad 

epidemicznych. Wychodziliśmy na spacery, korzystaliśmy z pobliskiej zewnętrznej 
siłowni. Tobiasz i Szymek w nagrodę wybrali się do KFC i do cukierni. Gdy w Krakowie 

obowiązywała strefa żółta uczniowie PP w ramach nagród wychodzili do kina, by obejrzeć 

wybrane przez siebie filmy. W ramach nagrody Szymona uczniowie wraz z nauczycielami 

wybrali się do pizzerii. Wyjście było bardzo przyjemne uczniowie mieli możliwość 

porozmawiania ze sobą na różne tematy i przy okazji zjedli pyszną pizzę. Wykorzystując we 

wrześniu piękną pogodę, uczniowie chętnie wychodzili na spacery i ćwiczyli na urządzeniach 

gimnastycznych. Wiadomo bowiem, że ruch to zdrowie.  



 

Na początku września Maciek jeden z uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z 

dyrektorem szkoły, panem Pawłem, wybrał się 

na Wawel. Uczeń zapracował na nagrodę 

jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, ale 

postanowił przełożyć tę wycieczkę na 

wrzesień. Maciek odwiedził kościół o.o. 

Bernardynów, który go zainteresował. W 

ramach wycieczki zobaczył także dziedziniec, 

całe Wzgórze Wawelskie i pomnik Smoka 

Wawelskiego. Z uwagi na zwiększone 

ograniczenia strefy żółtej nie udało się 

odwiedzić katedry i zobaczyć Dzwonu 

Zygmunta. Wycieczka i tak była udana i warto 

pracować na takie nagrody. 



W październiku oficjalnie przyjęliśmy nowych Uczniów do naszego grona. Niestety, nie 

mogliśmy wszyscy razem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wzięli w nim udział 

Dyrektorzy, terapeuci prowadzący, rodzice nowych Uczniów oraz po dwóch Uczniów z 
każdej ze szkół, jako reprezentacja całej naszej społeczności. Oficjalnie przyjęto do grona 

uczniów Szkoły Podstawowej Anię, Dominika i Bartka, a do szkoły Przysposabiającej do Pracy 

Przemka i Mariusza. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wykonując różne zadania, 

a na końcu ułożyli z puzzli swoje zdjęcia. Tego dnia najstarsi uczniowie szkoły rozdali 

upominki nauczycielom. Sami uszyli woreczki, a następnie zrobili wesołe magnesy dla 

nauczycieli i opisali woreczki ich imionami. Niespodzianka od uczniów sprawiła mnóstwo 

radości nauczycielom. 



 



 

 

 

Nasi Uczniowie poszerzali repertuar umiejętności gospodarczych i prezawodowych. 

Janek piekł ciasta, gotował obiady, które później sprzedawał chętnym nauczycielom (jako 

klienci – stwierdzamy, że były PYSZNE!), Tobiasz uczył się składać karmniki dla ptaków. 



Piekliśmy też pizzę. Szymon i Tobiasz w ramach nagrody przygotowywali sałatki 

owocowe i soki.  



 



 



 

W czasie zajęć uczniowie szkoły przyspasabiającej do pracy w ramach pracy taśmowej 

wykonywali przypinki, szyli woreczki na upominki i prezenty dla nauczycieli i rodziców, 

przygotowywali pyszne bułeczki i soki owocowe oraz robili maty węchowe dla zwierząt. Maty 

węchowe to świetna zabawa dla psa pozwalająca mu rozładować nadmiar energii. Jedna z mat 

węchowych dla zwierząt wykonana przez najstarszych uczniów trafiła na akcję charytatywną 

dla dziewczynki Oliwki i szybko znalazła swojego właściciela podczas licytacji. Miło jest 

zrobić coś dobrego dla innych i pokazać uczniom, że warto jest pomagać innym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prężnie działamy też, aby nasz sklepik (www.sklep.pstb.org) był bogato zaopatrzony. 

Poza wyżej wspomnianymi matami węchowymi i przypinkami, mogą Państwo znaleźć w 

nim świeczki, breloczki i zawieszki.  

http://www.sklep.pstb.org/


 

W październiku przyda miesiąc Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (ACC). Jako 

że nasi Uczniowie korzystają z takich form, postanowiliśmy zaprezentować, jak uczymy 

w systemie PECS. 



 

W listopadzie świętowaliśmy Andrzejki. Nie mogliśmy zebrać się wspólnie na tańcach i 

wróżbach, ale pani Basia i pani Ewa zadbały, żeby nie zabrakło nam w tym dniu atrakcji.  

Każda z klas miała własny, specjalnie dla siebie przygotowany zestaw zabaw i wróżb. 
powstał też plakat związany z Andrzejkami oraz dodatkowo uczniowie mieli możliwość 

zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć w fotobudce ze śmiesznymi gadżetami. Dzień był wełen 

wrażeń i radości. Uczniowie dostali do domu słodkości, dyplomy i przypinki, wykonane przez 

najstarszych kolegów ze szkoły.  



 

Grudzień to miesiąc, w którym co roku przygotowujemy się do Jasełek. W tym roku 

nagraliśmy film, który mogą Państwo zobaczyć na naszym facebooku i kanale na youtubie. 

Bohaterem filmiku został Szymon, który zatrudnił się jako pomocnik św. Mikołaja. 

Doglądał naszych przygotowań do świąt, samodzielnie przygotowywał też pierniczki i 
ozdoby na choinkę. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wykonali stroiki świąteczne, 

udekorowali swoją klasę ozdobami świątecznymi oraz ubierali choinkę.  



 



 

 

To był bardzo nietypowy, ale też bardzo fajny semestr! Z niecierpliwością czekamy na 

kolejny i mamy nadzieję, że dla nas wszystkich będzie on jeszcze lepszy! 


