Sprawozdanie roczne „ Szkoła Przyjazna Rodzinie”
Inauguracja nowego roku szkolnego.
01 września 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich odbyła się
uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. O godzinie 08.30, rozbrzmiał radośnie
dzwonek zwiastujący początek nowego roku szkolnego. Prowadząca, pani Dorota Kubrak, serdecznie
powitała wszystkich zebranych, wspominając również, iż nie zawsze pierwszy dzwonek brzmiał tak wesoło.
Był bowiem taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się uczniów... Pamiętając o rocznicy wybuchu II wojny
światowej, minutą ciszy, uczczono pamięć tych co polegli, abyśmy mogli żyć i uczyć się w wolnym kraju.
Zgodnie z tradycją szkoły wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy oraz pieśń szkoły. Uświetnieniem
uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów z Mrozów Wielkich, którzy w przezabawnej formie
zaprezentowali wachlarz niezbędnych pomocy szkolnych mających na celu ułatwienie ciężkiej i, często
niebezpiecznej, pracy nauczycieli. I tak zebrani, mieli wyjątkową okazję do zakupu m.in. nauszników
chroniących przed marudzeniem uczniów i zapewniających święty spokój lub tuby nagłaśniającej.
Zainteresowaniem cieszyła się ściągaczka nauczycielska wskazująca miejsce ukrycia ściągi, czy też lupa do
odszyfrowywania uczniowskich bazgrołów. Uczniowie przypomnieli zapomniany sposób karania niesfornych
żaków prezentując worek z grochem i sposób jego użycia. Jednak prawdziwym hitem okazały się tabletki
uspokajające zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów. Niektórzy z
nich włączyli się w organizację wydarzenia pomagając w zgromadzeniu rekwizytów. Przedstawiciele Rady
Rodziców powitali uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości, życząc wszystkim wielu sukcesów w nowym
roku szkolnym.

Dzień Patrona Szkoły i Ślubowanie uczniów klasy I.
Słowa hymnu państwowego oraz pieśni szkoły rozbrzmiały w murach Szkoły Podstawowej imienia Szarych
Szeregów w Mrozach Wielkich 27 września 2016 roku, wtedy bowiem społeczność szkolna wraz z przybyłymi
na tę uroczystość gośćmi świętowała Dzień Patrona oraz Ślubowanie. Po wystąpieniu dyrektora szkoły, pani
Katarzyny Podbielskiej, zebrani, wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.
Poprzez montaż słowno -muzyczny dzieci przedstawiły działalność organizacji Szare Szeregi, podkreślając
wartość bohaterstwa, patriotyzmu i przyjaźni w życiu człowieka. Niezwykłych emocji dostarczył
zgromadzonym występ p. Ewy Soliwody, która wykonała wzruszającą pieśń "Dziś idę walczyć mamo".
Istotnym elementem uroczystości był sprawdzian wiedzy i gotowości szkolnej pierwszoklasistów
przeprowadzony przez uczniów klasy III. Pierwszaki spisały się wspaniale i w pełni zasłużyły na miano
uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich. Ceremonii ich Ślubowania i
Pasowania dokonała pani dyrektor, a tarcze i dyplomy wręczyła wychowawczyni pierwszoklasistów - pani
Katarzyna Żywno. Przypieczętowaniem tego wydarzenia było odciśnięcie palca w Kronice szkolnej.
Obchody Dnia Patrona Szkoły połączone ze ślubowaniem uczniów klasy I od lat są piękną tradycją
naszej szkoły. Przy organizacji przedsięwzięcia zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie rodziców. Okazują
ją przygotowując poczęstunek dla gości, pomagając w wystroju pomieszczeń oraz biorąc udział w części
artystycznej. Ten dzień jest szczególnie ważny dla rodziców, których dzieci są przyjmowane w poczet
uczniów szkoły. Zawsze jest to wzruszające wydarzenie, w które angażują się rodzice pierwszoklasistów. Miłą
tradycją szkoły jest, iż jeden z rodziców, w trakcie uroczystości zwraca się do dyrektora z prośbą o dokonanie
aktu pasowania pierwszoklasistów na uczniów . Symbolem tego jest wielki ołówek, przekazywany przez
rodziców. Rodzice dbają również o właściwe uczczenie tego pamiętnego, w życiu każdego ucznia,
wydarzenia. Zawsze pamiętają o zakupie drobnych upominków oraz przygotowanie słodkiego upominku.
Ważny jest również czas poświęcony pociechom. W tym dniu rodzice i dzieci mają możliwość spędzenia go
w gronie kolegów, koleżanek z klasy oraz wychowawczyni.

Śniadanie daje moc.
"Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i najlepszy start w nowy dzień" - świadomi wagi tej wiedzy po raz
kolejny uczniowie klas 0, I i II ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich wzięli udział
w programie "Śniadanie daje moc".
Akcja polegała na zorganizowaniu w klasie wspólnego śniadania. I tak w listopadowy, pochmurny
czwartkowy poranek, mali kucharze, z ochotą i zaangażowaniem przystąpili do dzieła. Na stołach w mig
zagościły przepyszne, apetyczne kolorowe kanapki wykonane z przyniesionych z domu produktów, a po
szkolnym korytarzu unosił się wspaniały aromat przygotowanego posiłku. W myśl zasady "Dzień bez ... porcji
warzyw, owoców lub soku, to dzień stracony", na talerzach królowały soczyste pomidory, aromatyczne
ogórki, chrupiąca sałata i dorodna papryka. Oczywiście dzieciaki nie zapomniały też o owocach. Z jabłek,
mandarynek, brzoskwiń, bananów i pomarańczy przyrządziły pyszny mus owocowy.
Spotkanie maluchów było też okazją do zaprezentowania maskotek "Świeżaków", które również przyczyniają
się do promocji właściwych nawyków żywieniowych. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się
prezentacja multimedialna i film, na którym do przestrzegania zasad prawidłowego żywienia zachęcał i
przekonywał sam Pascal Brodnicki. W atrakcyjnej i dowcipnej formie przybliżył uczniom zalety zdrowych
posiłków i aktywności fizycznej. Już od kilku lat najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów aktywnie włączają się w ogólnopolską akcję "Śniadanie daje moc". Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie świadomości na temat zasad prawidłowego odżywiania dzieci, w tym roli śniadania jako
najważniejszego posiłku w ciągu dnia oraz przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywiania dzieci w
Polsce poprzez edukację. Impreza na trwale wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń naszej szkoły i co
roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Wobec tak szczytnych celów i mając na względzie zdrowie dzieci, w
akcję włączyli się również rodzice. Nie tylko przygotowali dzieciom potrzebne produkty, ale też pomogli w
organizacji śniadań w klasach oraz w nich uczestniczyli. Udział w wydarzeniu był świetną okazją do
zintegrowania rodziców i uczniów, rozmowy, wspólnego spędzenia czasu.

Warsztaty artystyczne
12 grudnia 2016 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich odbyły się
warsztaty artystyczne pod nazwą "Ozdoby Bożonarodzeniowe". Zajęcia przeznaczone były dla nauczycieli,
rodziców i uczniów, a przeprowadziły je panie: Lidia Jurkowska, Agnieszka Zamojtel i Krystyna Kacprzyk,
które prezentowały sposób wykonania szeregu ozdób świątecznych. Wszyscy zainteresowani warsztatami
chętnie i twórczo pracowali przy modelowaniu choinek z wikliny papierowej, brystolu, czasopism i szyszek,
bombek z ozdobnego sznurka i brystolu, aniołków z gazet oraz gwiazdek i choinek z rolek papierowych.
Pomocą służyła ekspozycja gotowych ozdób świątecznych przygotowanych przez osoby prowadzące zajęcia,
a także ich bieżący, życzliwy i rzeczowy instruktaż.Tego typu przedsięwzięcie, mające już charakter działań
cyklicznych, przebiegało w świątecznej atmosferze. Zdawano sobie sprawę z tego, że ciekawe i miłe oku
drobiazgi bożonarodzeniowe można wykonać własnoręcznie przy minimalnym nakładzie finansowych. W
warsztatach organizowanych od kilku lat w naszej szkole, aktywnie biorą udział rodzice - nie tylko jako
uczestnicy zajęć, ale dzielą się swoją wiedzą i pomysłami jako prowadzący je. Efektem spotkań są cudeńka,
które zdobią klasowe i domowe stroiki i choinki. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów, rozmowy na
tematy inne niż szkolne, dzielenia się pomysłami oraz integracji z rodzicami. Każdorazowo cieszą się dużym
zainteresowaniem.

Przedstawienie bożonarodzeniowe "Anioły są wśród nas"
"Anioły są wśród nas"... tę radosną wieść ogłosili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w
Mrozach Wielkich podczas występów, które miały miejsce 22. 12. 2016 r. w szkole oraz 08 stycznia 2017 r.
Uczniowie z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem zaprezentowali przedstawienie jasełkowe, w którym
przypomnieli zebranym, jak ważne są spotkania z innymi, dzielenie się z drugim człowiekiem, poświęcanie
mu czasu i uwagi. A właśnie okres Bożego Narodzenia sprzyja temu, by zmieniać się na lepsze. Z tym
przesłaniem miłości i radości z Narodzenia Pana Jezusa młodzi artyści zaprezentowali się dwukrotnie:
premiera odbyła się w szkole, a drugi występ w gościnnych progach Oratorium Św. Jana Bosko. Wypełniona
po brzegi, pięknie udekorowana sala, gromkie brawa podczas występu oraz łzy wzruszenia w oczach widzów
były najlepszą nagrodą za trud włożony w przygotowanie prezentacji. Przedstawienie było wspaniałą okazją
do budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, zaprezentowania talentów uczniowskich oraz
kultywowania tradycji. Żywiołowa gra aktorska i udział w spektaklu niemal wszystkich uczniów naszej szkoły
był dowodem na to, że każde dziecko jest indywidualnością, a wszyscy razem tworzymy jedną szkolną
rodzinę.
Przedstawienia jasełkowe już od lat wpisały się na trwałe w kalendarz imprez szkolnych. I od
lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzieci jak też rodzice już w październiku dopytują się o
możliwość wzięcia udziału w tym przedstawieniu, bo trzeba wspomnieć, że te spektakle są wspaniałym
przykładem integracji szkoły i środowiska lokalnego. Biorą w nich udział nie tylko uczniowie, ale też
nauczyciele jak i rodzice, zadaniem których jest przygotowanie i wykonanie kolęd lub pastorałek. Cieszy fakt,
że rodzice nie ograniczają się do zaśpiewania, znanego wszystkim utworu, ale starają się za każdym czymś
zaskoczyć licznie zgromadzoną widownię. Wielkim wsparciem i pomocą w organizacji przedsięwzięcia byli
też rodzice uczniów, którzy przygotowali poczęstunek, pomogli w udekorowaniu sali widowiskowej oraz,
mimo trzaskającego mrozu, zapewnili udział dzieci w jasełkach.

Dzień Babci i Dziadka
"Nie ma jak Babcia, jak Babcię kocham. Bez Babci kiepski byłby los. Jak macie Babcię, to się nie trapcie, bo
Wam nie spadnie z głowy włos" mówią słowa piosenki dziecięcej. Jednak o prawdziwości zawartych w niej
słów nie trzeba nikogo przekonywać. Doskonale wiedzą o tym zarówno starsi jak i młodsi. Dlatego nikogo nie
dziwi obecność Babć i Dziadków w szkole, gdy codziennie odprowadzają swoje wnuczęta, ale są dni, kiedy w
szczególny sposób są oni witani i goszczeni. A okazją do tego są przypadające 21 i 22 stycznia Dni Babci i
Dziadka. W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale również dla babć i
dziadków. Tegoroczna impreza odbyła się 20 stycznia 2017 r. w oddziale przedszkolnym. W pięknie
udekorowanej sali, dzieci wraz z wychowawczynią, przygotowały, specjalnie na tę okazję, program
artystyczny. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali
czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Frekwencja, jak co roku, dopisała. Były wzruszające wiersze i
piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Po części artystycznej dzieci obdarowały
swoich kochanych gości własnoręcznie wykonanymi upominkami. Nie zabrakło też gorących życzeń
składanych wzruszonym seniorom.
Ważnym elementem kształtowania właściwych postaw uczniów jest
kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych oraz wyrabianie szacunku do dorosłych. Nie ma lepszej okazji
ku temu niż spotkania związane z takimi świętami jak Dzień Babci, Dziadka, Mamy, Taty. Są już one tradycją
naszej szkoły i za każdym razem uczniowie pieczołowicie się do nich przygotowują. Ale jak każde wydarzenie,
szczególnie takie nie obyłoby się beż pomocy i wsparcia rodziców. Owocem ich zaangażowania był był słodki
poczęstunek, na który zaproszono babcie i dziadków. Był on okazją do rozmów, wspomnień, dzielenia się
wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się. Spotkanie upłynęło w
miłej, rodzinnej atmosferze. Dostarczyło wielu pozytywnych emocji, co było widać na twarzach wzruszonych
gości.

Wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Dzień 21 marca 2017 r. zapisze się w kronice Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich
jako dzień bardzo wyjątkowy. I nie chodzi tu o pierwszy dzień wiosny, które obwieszczały wszystkie
kalendarze, ale o wyjątkową wizytę. Skromne mury naszej placówki zaszczycił swą obecnością Jego
Ekscelencja Biskup Ełcki Jerzy Mazur. Okazją do złożenia tej szczególnej wizyty była wizytacja kanoniczna
parafii p.w. Św. Rafała Kalinowskiego, do której należy nasza szkoła. Księdzu Biskupowi towarzyszył proboszcz
parafii i przyjaciel szkoły ks. dr Tadeusz Jarecki .Społeczność szkolna godnie przygotowała się na spotkanie z
tak wyjątkowym gościem. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Pieśni Szkoły. Następnie głos zabrała
pani dyrektor Katarzyna Podbielska, która, w imieniu naszej małej społeczności szkolnej, powitała Księdza
Biskupa. Swoją radość i wdzięczność ze spotkania z miłym gościem, w imieniu uczniów, wyrazili
pierwszoklasiści, natomiast uczniowie klasy V i VI zaprezentowali się w krótkiej części artystycznej. Jej treść
zawarta była w trzech słowach "Bóg - Honor - Ojczyzna", które stały się mottem spektaklu. W konwencji
lekcji szkolnej wzbogaconej prezentacją multimedialną, uczniowie zaprezentowali historię nadania imienia
szkole, przypomnieli najważniejsze wydarzenia obchodzone w kościele katolickim w tym roku oraz
udowodnili, że nie jest im obce pojęcie "patriotyzm". W organizację tego, niezwykle ważnego w historii
szkoły wydarzenia, aktywnie zaangażowali się rodzice uczniów. Zajęli się przygotowaniem poczęstunku oraz
pomogli w odświętnym udekorowaniu pomieszczeń szkolnych. Przedstawiciele rodziców, biorący udział w
uroczystości, przywitali znamienitego gościa w murach naszej szkoły oraz wzięli udział w spotkaniu z nim. To
wydarzenie było okazją do rozmowy z Księdzem Biskupem, umocnienia wiary, ale także świadectwem troski
o wspólne dobro, jakim jest wychowanie młodych ludzi w duchu miłości do Boga i bliźniego.

VI Gminny Turniej "Mała liga klas I - III"
Gminny Turniej „Mała liga klas I – III” na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości organizowanych w Szkole
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich. Stał się wizytówką szkoły i jej znakiem
rozpoznawczym w środowisku lokalnym. Jest to pierwsza, i jak dotychczas, jedyna impreza, która łączy
zabawę z nauką i aktywnością ruchową, a zarazem pozwala na integrację dzieci z gminnych szkół
podstawowych. Od sześciu lat z radością gościmy wśród nas uczniów klas I – III poszczególnych placówek
Gminy Ełk, by razem z nimi bawić się i odkrywać tajniki wiedzy poprzez udział w różnego typu
konkurencjach.
Dzięki uczestnictwu w zabawie dzieci rozwijają umiejętność zgodnej współpracy, samodzielność i
odpowiedzialność. Włączanie się w poszczególne konkurencje umożliwia im poznanie zasad zdrowej
rywalizacji, kształcenie umiejętności właściwego reagowania na sukces i porażkę. Przestrzeganie reguł gier i
zabaw uczy znaczenia zasady fair – play.Ważnym elementem przedsięwzięcia jest promowanie tradycyjnych
wartości rodzinnych i patriotycznych. W związku z przystąpieniem szkoły do projektów „Szkoła przyjazna
rodzinie” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, pragniemy zaakcentować rolę i wartość rodziny, jej tradycji w
rozwoju osobowym człowieka poprzez zawarcie tej tematyki w części zadań konkursowych.
Rodzice uczniów włączają się w pomoc podczas organizacji turnieju. Dzięki wsparciu finansowemu
Rady Rodziców możliwy jest zakup atrakcyjnych nagród uczestnikom zabawy. Istotne znaczenie ma też udział
rodziców w roli kibiców. Dzięki dopingowi najbliższych dzieci są bardziej zmotywowane, starają się osiągnąć
jak najlepsze wyniki i cieszą się, widząc dumę rodziców i ich radość. Tradycją jest, że przedstawiciele
rodziców zasiadają w komisji oceniającej prawidłowy przebieg konkursu. Wydarzenie jest okazją do
wspólnego spędzenia czasu i radosnej zabawy.

Dzień Matki
26. 05. 2017 r. w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia
Matki. Zaproszone Mamy usłyszały wiersze i piosenki przygotowane przez uczniów. W tym dniu nie mogło
zabraknąć własnoręcznie przygotowanych laurek i drobnych upominków wręczanych przez uczniów
wzruszonym i szczęśliwym mamom. Koncert ku czci Mam zakończył tę piękną uroczystość.
Kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych oraz wyrabianie szacunku do dorosłych jest ważnym
elementem kształtowania właściwych postaw uczniów i stanowi istotny element realizowanego w szkole
Programu Wychowawczego. Spotkania związane z takimi świętami jak Dzień Mamy, czy Taty stanowią
świetną okazję do zacieśniania więzi rodzinnych, spędzania czasu w rodzinnym gronie oraz kształtowania
szacunku wobec osób starszych. Są już one tradycją naszej szkoły i za każdym razem uczniowie pieczołowicie
się do nich przygotowują. Zaproszeni rodzice ze wzruszeniem przysłuchują się popisom aktorskim dzieci,
dzielą się z nimi swoimi wspomnieniami, biorą udział we wspólnych zabawach. Spotkanie upłynęło w miłej,
rodzinnej atmosferze.

Festyn Rodzinny
31 maja 2017 r. na boisku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich odbył się XI Festyn
Rodzinnym. Tegoroczna zabawa przebiegała pod hasłem "Rodzina, ach rodzina". W związku z tym wszystkie
zaplanowane w tym dniu działania miały na celu promowanie tradycyjnych wartości rodzinnych, zachęcanie
do wspólnego spędzania czasu z rodziną oraz ukazanie ciekawych form aktywności. I tak, poza tradycyjnym
ogniskiem, odbyły się rozgrywki sportowe, turnieje wiedzy, konkurs plastyczny Pt. "Moja rodzina" oraz
popisy wokalne klas, które prezentowały się w piosenkach o tematyce rodzinnej.
Podejmowane
w
trakcie festynu działania mają za zadanie integrować dzieci i ich rodziców ze szkołą. Rodzice chętnie włączają
się w przygotowanie przedsięwzięcia i wsparcie organizatorów. Możemy liczyć na ich pomoc przy zakupie
produktów spożywczych, rozpaleniu ogniska. Warto podkreślić ich zaangażowanie w organizowane gry i
zabawy. Wraz z dziećmi uczestniczyli w rozgrywkach sportowych i prezentowali talenty plastyczne
wykonując portrety rodziny. Punktem kulminacyjnym było wspaniałe ognisko połączone z pieczeniem
kiełbasek. Na dużym boisku, gdzie przygotowano palenisko, rozpoczął się prawdziwy piknik. Rodziny,
usadowione na przyniesionych z domu kocach, rozpoczęły biesiadę, która trwała aż do zakończenia festynu.
Zabawa od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i rokrocznie uczestniczy w niej wielu rodziców.

