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�Ka¿dy z nas jest inny, taki, jaki
jestem, jestem potrzebny i wa¿ny�

Szko³a Podstawowa nr 28 w Gdyni � Babich Do³ach posia-
da dwana�cie oddzia³ów integracyjnych � tworzonych od 2001r. Pla-
cówka jest doskonale przystosowana pod wzglêdem architektury �
winda dla wózków, chodzików. Na ka¿dej kondygnacji znajduj¹ siê
toalety dla uczniów niepe³nosprawnych ruchowo. Nasi uczniowie
w klasach integracyjnych to: niepe³nosprawni ruchowo, z zespo³em
Downa, Aspergera, ADHD, z upo�ledzeniem w stopniu lekkim
i umiarkowanym, nieprzystosowani spo³ecznie � zaburzenia zacho-
wania oraz z niepe³nosprawno�ci¹ sprzê¿on¹.

Organizacja zajêæ.W ka¿dym oddziale integracyjnym ucznia-
mi �opiekuje siê� nauczyciel wspomagaj¹cy, który na ka¿dy rok szkol-
ny opracowuje program nauczania zmodyfikowany b¹d� dostoso-
wany � w zale¿no�ci od rodzaju niepe³nosprawno�ci. Istnieje zespó³
nauczycieli wspomagaj¹cych, którego przewodnicz¹ca na spotka-
niach omawia proponowane nowo�ci, warsztaty, spotkania z psy-
chologiem. Nauczyciele wspólnie podejmuj¹ wiele decyzji. Naszej
pracy przy�wiecaj¹ s³owa �Ka¿dy z nas jest inny, taki, jaki jestem,
jestem potrzebny i wa¿ny�. Uczniowie sprawni s¹ uczeni takiej po-
stawy wobec niepe³nosprawnych kolegów na co dzieñ.  Dzieci nie-
pe³nosprawne s¹ zaanga¿owanymi uczestnikami wszystkich dzia³añ
dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez szko³ê, m.in.:
Æ bior¹ udzia³ w lekcjach na miarê swoich mo¿liwo�ci, a ich wie-

dza oceniana jest zgodnie z WSO;
Æ podejmuj¹ obowi¹zki ucznia na rzecz klasy i szko³y np. wyko-

nuj¹ gazetki, uczestnicz¹ w akcjach charytatywnych, projektach,
wycieczkach (w razie potrzeby w asy�cie rodzica np. w teatrze,
kinie);

Æ bior¹ udzia³ w konkursach i otrzymuj¹ wiele nagród;
Æ s¹ gospodarzami (wraz z opiekunami) Miêdzyszkolnego kon-

kursu wiedzy o Gdyni.

Rodzice i nauczyciele utrzymuj¹ sta³y kontakt i wspólnie usta-
laj¹, jak pracowaæ z dzieckiem, aby osi¹ga³o wiedzê i umiejêtno�ci
na miarê swoich mo¿liwo�ci, aby nie zgubiæ jego potencja³u.

Szko³a wspó³pracuje ze stowarzyszeniem �Dlaczego nie�, któ-
re zrzesza dzieci i m³odzie¿ z niepe³nosprawno�ci¹ w Gdyni. Wspól-
nie organizujemy bal karnawa³owy  dla dzieci ze szko³y i stowarzy-
szenia. Zawsze w maju wspólnie bior¹ udzia³ w �wiêcie placówki,
razem �wiêtuj¹ uroczysta wigiliê.

Uczniowie wykazuj¹ siê inicjatyw¹ w ramach wolontariatu grup
logorytmicznych. Uczniowie niepe³nosprawni  w naszej szkole s¹
pe³noprawnymi cz³onkami szkolnej spo³eczno�ci.ö
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