W październiku 2016 roku spotkaliśmy się na drugiej samoocenie. W progach naszej szkoły powitaliśmy
przedstawicieli naszych partnerów Biblioteki Publicznej dla Dzieci
i Młodzieży nr 40, Przedszkola nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką”, Firmy GASTROTEAM oraz Domu Dziecka
przy ul. Wałuszewskiej, zewnętrznego facylitatora p. Aleksandra Suhak, przedstawicieli rodziców, uczniów
i nauczycieli. Podczas dwudniowego spotkania analizując szczegółowo wszystkie standardy SAS określiliśmy
obraz naszej placówki. W tym roku szkolnym wyznaczyliśmy sobie 2 standardy: Przywództwo i Partnerstwo.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o standardach zeszłorocznych i akcjach, które cieszyły się popularnością.

W tym roku zorganizowaliśmy kilka akcji, jak również włączyliśmy się do wielu działań organizowanych przez
naszych partnerów.
„Wieczór Urody” czyli bezpłatne warsztaty makijażu dla mam i nauczycielek prowadzone przez profesjonalną
wizażystkę.

II edycja akcji „Każdy może zostać św. Mikołajem”
Warsztaty plastyczne „Kubek Pokoleń”

Akcja społeczna Straży Pożarnej „Misie Ratownisie” polegała na zebraniu od uczniów szkół misiów, które będą
mogły być przekazywane dzieciom biorącym udział w wypadkach drogowych, pożarach itp.

„Wszystkie kolory świata” – program UNICEF mający na celu pomoc dzieciom Angoli

Włączanie się w działania firmy GASTROTEAM
Wycieczka „Wykopki” Pan Tomasz Kuranowski prowadzący w naszej szkole stołówkę zaprosił klasę 3d na
wycieczkę do gospodarstwa rolnego w Ciszycy, gdzie uprawiane są warzywa, wykorzystywane do
przyrządzania posiłków w kuchni szkolnej. Uczniowie wzięli udział w kopaniu ziemniaków, mogli obejrzeć
maszyny rolnicze, z których korzystają rolnicy przy uprawie warzyw. Po dobrze wykonanej pracy było ognisko
z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami oraz pyszna zupa z dyni. Każde z dzieci otrzymało upominek w postaci
świeżych warzyw.
Warsztaty kulinarne w świetlicy szkolne – Dnia 24 listopada Pani Wioletta Zimochocka – serwująca pyszne
dania obiadowe w naszej szkole – zorganizowała warsztaty kulinarne
w świetlicy: mnóstwo warzyw i owoców, samodzielnie komponowane przez dzieci sałatki, soki świeżo
wyciskane, kolorowe jogurtowe napoje, zielone i pomarańczowe naleśniki
z przepysznym farszem. To super atrakcje i niezapomniane chwile dla dzieci. Bardzo dziękujemy!

Spotkania z Kurtem Schellerem – światowej sławy Mistrzem Kulinarnym

