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�On�, �Inny�, �Gorszy� � s¹ to pierwsze sko-
jarzenia, jakie, niestety jeszcze przychodz¹ na my�l,
kiedy dostrzega siê osoby niepe³nosprawne. Niepe³-
nosprawno�æ bywa przez wiele osób postrzegana je-
dynie w kategoriach nieprawid³owo�ci rozwojo-
wych, dysfunkcji, deficytów, a nie dostrzega siê
konkretnego cz³owieka, który ma ogromny poten-
cja³ ¿yciowy. Czêsto dostrzega siê jego problem,
skupia siê nad tym, czego takiej osobie brakuje,
z czym walczy. Budzi siê wspó³czucie, chêæ pomocy.
Nale¿a³oby jednak traktowaæ osoby niepe³nospraw-
ne jak partnerów, którzy maj¹ takie same mo¿liwo-
�ci intelektualne, problemy, zainteresowania, marze-
nia. Dlatego te¿ s¹ to osoby � uczniowie bêd¹cy
równorzêdnymi partnerami w dialogu prowadzonym
na p³aszczy�nie wspólnego dorastania, dojrzewa-
nia i kszta³cenia.

Uczniowie niepe³nosprawni w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3 w S³upsku

W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹: Gimnazjum z Od-
dzia³am Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler i III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
Marii Sk³odowskiej-Curie. W gimnazjum mamy 4 klasy
integracyjne, w których kszta³ci siê 18 uczniów z orze-
czeniem o kszta³ceniu specjalnym, w liceum wszystkie
klasy s¹ integracyjne i uczy siê w nich 17 uczniów z orze-
czeniami.

Uczniów niepe³nosprawnych ograniczaj¹ nie tyl-
ko mo¿liwo�ci lokomocyjne i manipulacyjne, ale tak¿e
do�wiadczenia poznawcze, kontakty spo³eczne i mo¿li-
wo�ci samorealizacji w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. S¹
wycofani spo³ecznie, czêsto maj¹ trudno�ci w relacjach
z rówie�nikami. Brak im wiary we w³asne mo¿liwo�ci,
s¹ niepewni przysz³o�ci, nie maj¹ planów dotycz¹cych
dalszej drogi kszta³cenia. Maj¹ utrudniony dostêp do dóbr
kultury i nauki. Wymagaj¹ od innych opieki, poczucia
bezpieczeñstwa.

Rol¹ szko³y, nauczycieli, kolegów jest w³¹czenie
uczniów niepe³nosprawnych w ¿ycie klasy, szko³y, aby
poczuli siê równoprawnymi uczniami, kolegami i kole-
¿ankami. Wa¿ne jest równie¿ objêcie uczniów pomoc¹
psychologiczn¹, pedagogiczn¹, specjalistycznymi zajê-
ciami.

To cz³owiek cz³owiekowi

najbardziej potrzebny jest do szczê�cia (P. Holbach)

Uczniowie niepe³nosprawni przyjmowani s¹ do
szkó³ ogólnodostêpnych na podstawie orzeczeñ o kszta³-
ceniu specjalnym wydawanym przez poradnie psycho-
logiczno-pedagogiczne, inne poradnie specjalistyczne,
opinii o niepe³nosprawno�ci, za�wiadczeñ lekarskich. S¹
to uczniowie s³abos³ysz¹cy, s³abowidz¹cy, niepe³no-
sprawni ruchowo, z afazj¹, upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu lekkim i umiarkowanym, z zespo³em Asper-
gera, z przewlek³ymi chorobami.

Nasze dzia³ania
wobec uczniów z orzeczeniami

W naszej szkole podejmujemy szereg dzia³añ edu-
kacyjnych, usprawniaj¹cych, wychowawczo-opiekuñ-
czych wobec uczniów z orzeczeniami o kszta³ceniu spe-
cjalnym.

I.     Dzia³ania edukacyjne

W klasach z oddzia³ami integracyjnymi w gimna-
zjum, oprócz nauczycieli prowadz¹cych zajêcia, z ucznia-
mi z orzeczeniami pracuj¹ nauczyciele wspomagaj¹cy.

Na pocz¹tku roku szkolnego nauczyciele wspoma-
gaj¹cy i prowadz¹cy dok³adnie zapoznaj¹ siê z orzecze-
niami o kszta³ceniu specjalnym � z diagnoz¹, sposobami
dostosowañ, formami i metodami pracy z uczniami.
Wspólnie opracowuj¹ Indywidualny Programy Edu-
kacyjno-Terapeutyczny, dostosowuj¹ wymagania
i dzia³ania do mo¿liwo�ci i potrzeb uczniów tak, aby pra-
cowali na swoim najwy¿szym, maksymalnym poziomie,
by nie zani¿aæ wymagañ dydaktycznych wobec nich
oraz kryteriów ich oceny.

W naszej szkole zosta³o stworzonych wiele progra-
mów w³asnych, innowacji pedagogicznych, w tym rów-
nie¿ adresowanych do uczniów niepe³nosprawnych. Na
matematyce ju¿ 3 rok program realizuje nauczycielka
Alina Stebelska.

Alina Stebelska: Kiedy trzy lata temu zaczê³am pra-
cê w klasie pierwszej gimnazjum jako nauczyciel
wspomagaj¹cy, zapozna³am siê z orzeczeniami
o kszta³ceniu specjalnym, postanowi³am  dostosowaæ
formy i metody pracy dla tych uczniów. W klasie jest
ich troje. Wspó³pracuj¹c z nauczycielem matematy-
ki, przygotowywa³am do lekcji zadania, pomoce dy-
daktyczne, które pomaga³y uczniom zrozumieæ tre�ci
nauczania i utrwaliæ je w mo¿liwie dostêpny dla nich
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sposób. Spotyka³am siê z nimi czasami po lekcjach,
aby trudniejsze tematy t³umaczyæ jeszcze raz.

Pracujê równie¿ na nauczaniu indywidualnym
z ch³opcem, który le¿y, nie jest w stanie pisaæ. Dziê-
ki ¿yczliwo�ci Gdañskiego Wydawnictwa O�wiato-
wego otrzyma³am wiele zadañ, testów na p³ycie CD.
Uczeñ samodzielnie wykonuje zadania i æwiczenia
na komputerze.

Metody pracy w klasach integracyjnych s¹ ró-
znorodne. Nauczyciele dostosowuj¹ formy i metody
pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Szcze-
gólny nacisk k³adzie siê na stosowanie aktywnych me-
tod nauczania (np. drzewo decyzyjne, elementy dramy,
burza mózgów, metaplan, debata, uczenie innych uczniów
i uczenie siê od nich), nauczyciele ró¿nicuj¹ wymagania
i stopieñ trudno�ci zadañ w stosunku do uczniów niepe³-
nosprawnych. Na podstawie orzeczeñ niektórym
uczniom przys³uguje dostosowanie poprzez: wyd³u¿enie
czasu pracy, dzielenie materia³u na mniejsze partie, czê-
ste odwo³ywanie siê do konkretu, stosowanie metody
pogl¹dowo�ci, wykorzystywanie zró¿nicowanych kart
pracy. Uczniowie s³abowidz¹cy maj¹ testy z powiêk-
szon¹ czcionk¹, uczniowie z dysgrafi¹ pisz¹  prace na
komputerze, itp.

Uczniowie niepe³nosprawni maj¹ mo¿liwo�æ dosto-
sowania warunków przeprowadzania egzaminu gim-
nazjalnego i maturalnego do potrzeb psychofizycz-
nych (m.in. nauczyciel wspomagaj¹cy, pisanie
egzaminów na komputerze, wyd³u¿enie czasu, pomoc
cz³onków komisji w kodowaniu prac, dostosowanie miej-
sca pracy � o�wietlenie, dodatkowe przybory). Podczas
pisania próbnych egzaminów w ramach Wewn¹trzsz-
kolnego Badania Osi¹gniêæ uczniowie tak¿e korzystaj¹
z dostosowañ.

Uczniowie w³¹czaj¹ siê w dzia³ania pozalekcyjne,
bior¹ udzia³ w konkursach przedmiotowych, innych,
zgodnych z ich zainteresowaniami, np. recytacji poezji �
S³upski Przegl¹d Twórczo�ci Osób Niepe³nosprawnych,
Twórczo�ci Dzieciêcej i wielu innych.

W klasach integracyjnych powszechne jest organi-
zowanie pomocy kole¿eñskiej. Udzielaj¹ j¹ tak¿e
uczniowie niepe³nosprawni zdrowym.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szko³ach i placówkach uczniowie objêci s¹
pomoc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹. Po rozpoznaniu
potrzeb, po rozmowach z rodzicami i ich zgodach orga-
nizujemy pozalekcyjne formy pomocy dydaktycznej:
1. Zajêcia rozwijaj¹ce uzdolnienia.
2. Zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze.
3. Zajêcia rewalidacyjne.

Zajêcia rewalidacyjne odbywaj¹ siê w gimnazjum
i liceum. W ramach zajêæ rewalidacyjnych uczniowie
maj¹ zajêcia usprawniaj¹ce, specjalistyczne i dydak-
tyczne. Magalena Rubaj � nauczycielka biologii i che-
mii, stworzy³a innowacjê pedagogiczn¹, któr¹ realizuje
w ramach zajêæ rewalidacyjnych z uczniami klas dru-
gich gimnazjum.

Magdalena Rubaj: Osi¹gniêcie celów nauczania bio-
logii, szczególnie w pracy z uczniem niepe³nospraw-
nym, wymaga odpowiedniej organizacji procesu
nauczania. Niezbêdne jest zapewnienie atmosfery
bezpieczeñstwa tak, aby uczeñ wiedzia³, ¿e mo¿e
pope³niaæ b³êdy i ¿e otrzyma w razie potrzeby po-
moc nauczyciela. Materia³ powinien byæ prezento-
wany w jak najprostszy sposób, powinien byæ opar-
ty na przyk³adach z ¿ycia codziennego,aby zaanga-
¿owaæ ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcji,
wdra¿aæ go do wysi³ku intelektualnego i umo¿liwiæ
mu osi¹ganie sukcesów, co pozwoli budowaæ w nim
poczucie w³asnej warto�ci. Taki sposób przekazy-
wania wiedzy jest dla ucznia ciekawszy i pozwoli
mu dostrzec prawid³owo�ci biologiczne w otaczaj¹-
cym go �wiecie. Jednocze�nie uczyni biologiê jako
przedmiot u¿yteczny w ¿yciu i tym samym rozwinie
jego wiadomo�ci i umiejêtno�ci. Celem mojej mody-
fikacji programowej jest mo¿liwo�æ dostosowania
odpowiednich metod pracy i wymagañ przedmioto-
wych do predyspozycji ucznia z dysfunkcjami. Stwo-
rzy³am �Program zajêæ rewalidacyjnych z biologii
w klasie drugiej�. G³ównym celem dydaktycznym jest
rozwijanie wiadomo�ci i umiejêtno�ci w zakresie
anatomii i fizjologii cz³owieka. W�ród metod akty-
wizuj¹cych w pracy z uczniem stosujê burzê mózgów,
rozsypankê wyrazow¹, mataplan gry dydaktyczne �
np. krzy¿ówki, rebusy itp. Uczniowie chêtnie pra-
cuj¹ i widzê pozytywne efekty pracy w postaci wiêk-
szej motywacji do nauki, lepsze rozumienie tre�ci,
co przek³ada siê na pozytywne oceny.

II. Dzia³ania usprawniaj¹ce

1. M³odzie¿ z orzeczeniami o niepe³nosprawno�ci
sprzê¿onej ma zapewnione zajêcia usprawniaj¹ce funk-
cje ogólnomotoryczne w ramach gimnastyki korek-
cyjnej. Ka¿dy uprawniony uczeñ æwiczy regularnie raz
w tygodniu 2 godziny w sali gimnastycznej. Zajêcia maj¹
na celu usprawnienie koñczyn górnych i dolnych, wzmoc-
nienie miê�ni brzucha, poprawê sylwetki w przypadku
skoliozy, pleców wklês³ych, okr¹g³ych. S³u¿¹ do tego:
materace, rowerki stacjonarne, pi³ki lekarskie, ³awecz-
ki, itp.

2. Niepe³nosprawni nie bardzo wierz¹ w swoje si³y,
mo¿liwo�ci, dlatego wa¿ne s¹ zajêcia z psychologiem,
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który dwa razy w tygodniu jest do dyspozycji uczniów
i ich rodziców na terenie szko³y.

3. Prowadzone s¹ równie¿ zajêcia terapeutycz-
ne przez wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹ (27 na-
uczycieli ukoñczy³o kurs kwalifikacyjny z oligofrenope-
dagogiki, 3 � studia podyplomowe z socjoterapii, 1 �
psychoprofilaktykê).

4. Prowadzone by³y zajêcia specjalistyczne w ra-
mach projektu �Rozwój umiejêtno�ci psychospo³ecz-
nych i orientacja zawodowa�. M³odzie¿ niepe³no-
sprawna uczestniczy³a w zajêciach z rówie�nikami
pe³nosprawnymi, co pozwoli³o im siê zintegrowaæ, po-
znaæ swoje potrzeby i pomagaæ sobie nawzajem. Ucznio-
wie uczestniczyli w:
§ warsztatatach z przedsiêbiorczo�ci, na których

dokona³a analizy SWOT � poznali swoje mocne i s³abe
strony, szanse i zagro¿enia; okre�lali typ osobowo�ci za
pomoc¹ narzêdzi badawczych (testów); nauczyli siê po-
ruszaæ po rynku ekonomicznym i gospodarowaæ bud¿e-
tem domowym, tworzyæ cv, zaprezentowaæ siê przed
publiczno�ci¹, stworzyæ biznesplan ma³ej firmy (np. ma³a
gastronomia, zak³ad fryzjerski); poznali pracê banku,
Urzêdu Skarbowego, strukturê organizacyjn¹ Urzêdu
Miasta w S³upsku;
§ zajêciach terapeutycznych (terapia pedagogicz-

na, socjoterapia) z komunikacji interpersonalnej, doty-
cz¹cych wzmocnienia samooceny, walki ze stresem, sa-
mopoznaniu przez sztukê � zajêcia o charakterze
warsztatowym i arteterapeutycznym;
§ warsztatatach z pedagogiem, podczas których

uczyli siê: integracji, otwarto�ci, asertywno�ci, rozwi¹-
zywania problemów rówie�niczych; poznali zasady funk-
cjonowania w grupie;
§ warsztatach z doradc¹ zawodowym, który prze-

prowadzi³ testy badaj¹ce predyspozycje zawodowe, za-
chêci³ do rozwoju w okre�lonym kierunku, wskaza³ do-
bre strony nauki i inwestowania w swój rozwój,
przedstawi³ mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia.

III. Dzia³ania wychowawczo-opiekuñcze

W zwi¹zku ze specyfik¹ klas integracyjnych i nisk¹
jeszcze �wiadomo�ci¹ spo³eczeñstwa na temat funkcjo-
nowania osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie pro-
wadzimy szereg dzia³añ integruj¹cych m³odzie¿:

1. Zajêcia adaptacyjno-integracyjne w klasach I.
Na pocz¹tku ka¿dego roku odbywaj¹ siê warsztaty, po-
gadanki dotycz¹ce zespolenia grupy, wspó³pracy, pomo-
cy. Zajêcia prowadz¹ wychowawcy i pedagog.

2. Wychowawcy klas pierwszych organizuj¹ na po-
cz¹tku roku wycieczki integracyjne. S¹ to np. dwu, trzy-
dniowe wycieczki, biwaki, wyjazdy do teatru do Gdyni,
do Aquaparku w Sopocie.

3. Wychowawcy, uk³adaj¹c plany wychowawcze
klasy, w³¹czaj¹ w tematykê godzin wychowawczych
zagadnienia zwi¹zane z tolerancj¹ i integracj¹ z osoba-
mi niepe³nosprawnymi.

4. Uczniowie niepe³nosprawni w³¹czaj¹ siê w or-
ganizowanie i przeprowadzanie imprez klasowych i szkol-
nych. Uczestnicz¹ w przedstawieniach szkolnych orga-
nizowanych przez Szkolne Ko³o Teatralne np. przedsta-
wienia na pocz¹tek i zakoñczenie roku szkolnego, �wiê-
to szko³y, Dzieñ Niepodleg³o�ci, Jase³ka.

5. Uczniowie niepe³nosprawni bior¹ równie¿ udzia³
w uroczysto�ciach miejskich (�wiêta narodowe, konkur-
sy miejskie).

6. Uczniowie niepe³nosprawni uczestnicz¹ w wyj-
�ciach do teatru, kina. Uczniowie LO z klasy spo³ecz-
no-prawnej bior¹ udzia³ w posiedzeniach s¹du karnego,
Rady Miasta.

7. Od dwóch lat nauczyciele wychowania fizycz-
nego organizuj¹ Miko³ajkowy Turniej Integracyjny, na
który zapraszaj¹ uczniów niepe³nosprawnych z innych
szkó³ s³upskich. Go�ciem honorowym jest pan Leszek
Blumczyñski, który mimo swojej niepe³nosprawno�ci od
25 lat jest czynnym zawodnikiem, odnosz¹c liczne suk-
cesy w sporcie dla osób niepe³nosprawnych. Opowiada
on uczniom o swojej sportowej pasji, a tak¿e zami³owa-
niu do podró¿owania. Jest wspania³ym wzorem dla na-
szych niepe³nosprawnych uczniów. W trakcie turnieju
uczniowie rozgrywaj¹ ró¿ne konkurencje, np. rzuty lot-
kami do tarczy, ringo, slalomy, tenis sto³owy. Turniej jest
�wiêtem, podczas którego wspó³zawodnicz¹, bawi¹ i po-
znaj¹ siê uczniowie niepe³nosprawni i sprawni z ró¿nych
szkó³. Organizatorzy dbaj¹ o s³odki poczêstunek, meda-
le, dyplomy i s³odkie nagrody.

8. Uczniowie niepe³nosprawni w³¹czaj¹ siê we
wszystkie akcje wolontariackie i charytatywne organi-
zowane w naszej szkole.

9. Jedna z uczennic (na wózku) uczestniczy³a
w szkoleniu dotycz¹cym mediacji rówie�niczych w ra-
mach projektu: �Mediacja � efektywnym sposobem
przeciwdzia³ania agresji w�ród m³odzie¿y, poprzez kszta³-
cenie potrzeb  rozwi¹zywania sporów bez przemocy�.
Efektem szkolenia s¹ umiejêtno�ci mediacyjne, które
uczennica skutecznie wykorzystuje w mediacjach kole-
¿eñskich.

10. Pedagodzy i psycholog udzielaj¹ ró¿nego rodza-
ju indywidualnych porad i konsultacji rodzicom uczniów
niepe³nosprawnych.
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III. Inne dzia³ania

Szko³a mo¿e pochwaliæ siê dzia³aniami
na rzecz ³amania barier architektonicz-
nych, mamy podjazdy dla wózków inwa-
lidzkich do szko³y i sali kinowej, toaletê
przystosowan¹ dla osób niepe³nospraw-
nych. Dziêki dotacji (napisali�my wniosek)
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdañsku � Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych i Urzê-
du Miejskiego w S³upsku (a szczególnie
ogromnemu wsparciu przy aplikacji wniosku
Pe³nomocnika Prezydenta Miasta S³upska
ds. Osób Niepe³nosprawnych Beaty K¹tnik),
od grudnia 2013 r. mamy windê zewnêtrzn¹
i nasi niepe³nosprawni uczniowie mog¹
korzystaæ z ca³ej bazy szko³y do tej pory nie-
dostêpnej (sale informatyczne, biblioteka,
czytelnia, Multimedialne Centrum Informa-
tyczne, sto³ówka, sklepik szkolny, �wietlica).

Obecnie Rada Rodziców, rodzice
uczniów niepe³nosprawnych ruchowo, przy
wsparciu dyrekcji szko³y, nauczycieli i Sto-
warzyszenia Przyjació³ Szko³y �Razem� za-
biegaj¹ o remont i wyposa¿enie sali rehabili-
tacyjnej. Organizuj¹ kiermasze, pisz¹ pro�by
o wsparcie finansowe do firm. Mamy na-
dziejê, ¿e w tym roku szkolnym uczniowie
bêd¹ mogli korzystaæ z przyjaznej i wyposa-
¿onej w niezbêdny sprzêt sali.ö

Gra¿yna Pioterek
wicedyrektor

Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 3
w S³upsku


