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NIE SPOSÓB... 
 
Wszyscy wiemy, jak trudno zmienić nasze nawyki i przyzwyczajenia. Zmiany 

w świadomości społecznej nie zachodzą z dnia na dzień, są to z reguły procesy trwające 
nawet kilkadziesiąt lat. Nic jednak nie dzieje się samo. Zawsze potrzebni są śmiałkowie, 
którzy mają odwagę wziąć na siebie rolę prekursorów, by czynnie realizować złotą myśl 
Janusza Korczaka: 

Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest. 
Czy dwadzieścia lat nauczania integracyjnego w Siedlcach przyczyniło się do 

zmiany mentalności mieszkańców naszego miasta? W jakim stopniu? Obchodząc 
okrągły jubileusz zadajemy takie pytania nie tylko sobie, ale również wszystkim ludziom 
zainteresowanym problematyką integracji. 

Jest to dla nas również okazja do świętowania, wspomnień, sentymentów 
i wzruszeń z łezką w oku oraz do refleksji na temat tego, co nam się udało, a nad czym 
jeszcze musimy ciężko pracować. Przede wszystkim chcemy skupić się na 
najważniejszym, czyli tym, co udało się osiągnąć.  

Różnego rodzaju problemy, a niekiedy niepowodzenia i frustracje są naszym 
udziałem w codziennej pracy. Jubileusz jest jednak dla nas powodem do radości 
i satysfakcji. 

Niniejsze wydanie gazetki jest próbą refleksyjnego spojrzenia na Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego 
w Siedlcach, na jej historię i teraźniejszość.  

 Nie sposób opisać dorobku lat pracy sporego grona nauczycieli, pedagogów 
i specjalistów. Nie sposób opowiedzieć wszystkich historii naszych wychowanków, 
którzy przeszli przez sześcioletni proces nauczania integracyjnego. 

Nie sposób pokazać setek, a nawet tysięcy twarzy, które przez dwadzieścia lat 
stanowiły i wciąż stanowią dynamiczne oblicze naszej szkoły. Nie sposób wymienić 
wszystkich nazwisk. Dlatego też zespół redakcyjny liczy na wyrozumiałość. 
 

Życzymy Czytelnikom ciekawej lektury, gdzie można znaleźć zarówno sporo 
faktów, jak i osobistych wspomnień oraz refleksji. 
 
 

Zespół redakcyjny 
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Niemożliwe 
 stało się możliwe 

- rozmowa z Marią Pawełkiewicz 
 

"Integracja rodzi się w sercu człowieka”. 
Co się urodziło w sercu Marii Pawełkiewicz? 
Zastanawiam się czy coś urodziło się w moim 
sercu. Takie podejście kojarzy mi się z uczuciami 
typu współczucie, litość, a ja uważam, że osoba 
niepełnosprawna jest takim samym członkiem 
społeczeństwa jak wszyscy i w związku z tym 
ma takie sama prawa. Trudno było mi 
zaakceptować fakt, że dzieci niepełnosprawne 
funkcjonują na obrzeżach systemu edukacji, nie 
mając możliwości wyboru szkoły. Są zmuszone 
do zajęcia miejsca z góry wyznaczonego im 
przez system. Dlatego, gdy do Polski dotarła idea 
integracji, zaczęłam się nią interesować. Po 
pewnym czasie okazało się, że wokół mnie są 
ludzie myślący podobnie. Dzięki wspólnemu 
działaniu udało nam się stworzyć szkołę 
z oddziałami integracyjnymi. 
 
Czy miała Pani wcześniej jakieś osobiste kontakty i doświadczenia z niepełnosprawnością? 
Nie ma chyba człowieka, który nie zetknął się z osobą niepełnosprawną. Zdecydowana większość 
z nas miała lub ma dziadków, rodziców w starszym wieku i o różnym stanie zdrowia. Wielu z nas 
okresowo było osobą niepełnosprawną, np. złamana ręka. Brak nam tylko refleksji, zastanowienia 
się, że to właśnie niepełnosprawność. Nikt z nas nie ma pewności, ze w którymś momencie 
swojego życia nie stanie się osobą niepełnosprawną. Nie dlatego podjęłam działania na rzecz 
integracji, że w moim otoczeniu znalazła się wyjątkowo liczna grupa niepełnosprawnych osób, ale 
dlatego, że w liceum miałam jedną niepełnosprawną koleżankę. Zaczęłam się zastanawiać, co 
dzieje się z pozostałymi. 
 
Czy trudno było przekonać nauczycieli do podjęcia tego wyzwania? 
Trzeba było trochę czasu i wysiłku, by przekonać dużą grupę nauczycieli. Kilka entuzjastek 
znalazło się od razu : p. Zofia Gawrońska, p. Iwona Arasim, p. Anna Kowalczyk, która przyczyniła 
się do przekonania rady, przyprowadzając do szkoły pierwszego niepełnosprawnego ucznia. Paweł 
chodził do naszej szkoły – jeszcze nieintegracyjnej – i okazało się, że ma świetne relacje 
z rówieśnikami i nauczycielami. 
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W jaki sposób mieszkańcy Siedlec dowiedzieli się, że w ich mieście jest szkoła integracyjna? 
Współtwórcami szkoły byli rodzice dzieci niepełnosprawnych. Ich determinacja w walce o szkołę 
miała ogromny wpływ na ostateczną decyzję ówczesnych władz miasta. O powołaniu w szkole 
oddziałów integracyjnych informowały lokalne media. 
 
Jakie były pierwsze reakcje rodziców? 
Klasy integracyjne stały się klasami elitarnymi. Wśród dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego była duża konkurencja – więcej chętnych niż miejsc w dwóch klasach pierwszych. 
Miejsca przewidziane dla dzieci z orzeczeniami zostały w pełni wykorzystane. Zaczynaliśmy od 
dwóch klas, a w tej chwili mamy po 6- 8 oddziałów jednego poziomu. 
 
Na czym polegało stopniowe przekształcanie zwykłej szkoły w szkołę z oddziałami 
integracyjnymi? Jakie były etapy tego procesu?  
Z jednej strony konieczność zniesienia barier architektonicznych w budynku, w tym 
najkosztowniejsza i najtrudniejsza inwestycja – winda. Z drugiej strony przygotowanie kadry do 
pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, którzy 
poświęcili swój czas i pieniądze na różnorodne formy doskonalenia i dzięki wsparciu władz miasta 
szkoła może w tej chwili poszczycić się wykwalifikowaną kadrą. Pracują tu: oligofrenopedagodzy, 
surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, surdologopedzi, neurologopedzi, psycholog, 
terapeuci integracji sensorycznej, rehabilitant ruchowy, specjaliści prowadzący zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne; odbywają się zajęcia dogoterapii, arteteterapii, socjoterapii. To również 
konieczność wyposażenia szkoły w odpowiednie pomoce dydaktyczne i utworzenia gabinetów 
specjalistycznych. To proces ciągły, bo wciąż pojawiają się uczniowie wymagający zdobywania 
przez nauczycieli nowych kwalifikacji, a od dyrektora – nowych pomocy dydaktycznych.  
 
Kiedy robi się coś trudnego lub kontrowersyjnego, nietrudno o chwile zwątpienia czy 
słabości. Jaka myśl pomagała Pani "ładować akumulatory"? 
Dedykacja w książce otrzymanej od Pawła, "przedintegracyjnego" ucznia – "Dziękuję za to, że 
dzięki Pani niemożliwe stało się możliwe”. 
 
Czego życzy Pani swoim następcom oraz kadrze, która pod Pani czujnym okiem zdobywała 
doświadczenie w nauczaniu integracyjnym? 
Wychodzenia naprzeciw rodzącym się potrzebom, traktowania równo wszystkich 
uczniów – rodzic jest od kochania, my, nauczyciele od mądrego wspierania dzieci 
i rodziców, miłości do wykonywanej pracy, wzajemnej życzliwości i wspierania się 
w trudnych momentach; satysfakcji z pracy; uznania ze strony rodziców 
i zwierzchników. 
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Cieszę się, że byłam  
w grupie prekursorów 

- rozmowa z Iwoną Arasim 
 

W jakich okolicznościach dowiedziała się Pani o tym 
projekcie? 
Pani dyrektor Maria Pawełkiewicz na radzie pedagogicznej 
zapoznała nas z projektem utworzenia szkoły integracyjnej. 
 
Jak zareagowała Pani na taki pomysł? 
O projekcie słuchałam z wielkim zainteresowaniem. Zaciekawił 
mnie ten temat i kiedy Pani dyrektor poinformowała o zgłaszaniu 
się nauczycieli chętnych do poprowadzenia pierwszych klas 
integracyjnych, zgłosiłam się i tak już pozostało, aż do dzisiaj. 
 
Czy miała Pani wcześniej jakieś osobiste kontakty 
i doświadczenia z niepełnosprawnością?  
Bezpośrednich kontaktów nie miałam, ale są pewne wydarzenia, 
które zwróciły moją uwagę na osoby niepełnosprawne. Kiedy 
byłam dzieckiem w moim bloku mieszkał chłopiec upośledzony. Oprócz tego początkach mojej 
pracy uczyłam w klasie ucznia jeżdżącego na wózku. Kontakty z tymi osobami spowodowały, że 
niepełnosprawność  nie była dla mnie czymś nieznanym. 
 
Czego się Pani najbardziej obawiała, podejmując to ambitne wyzwanie? 
 W zasadzie obawiałam się wszystkiego, ale najbardziej tego, czy poradzę sobie ze wszystkimi 
problemami, wynikającymi z tej odpowiedzialnej pracy. Trzeba pamiętać, że nie miałam wtedy 
żadnego doświadczenia z integracją, a moja wiedza teoretyczna na ten temat była niewielka. 
W miarę upływu lat zdobywałam doświadczenie i pogłębiłam wiedzę na wielu kursach 
i szkoleniach dotyczących integracji. 
 
Co wydawało się Pani wówczas najbardziej pociągające w tym przedsięwzięciu? 
Wszyscy byliśmy bardzo optymistycznie nastawieni do tego przedsięwzięcia. Często dzieliliśmy 
się wiadomościami i doświadczeniem na temat integracji. Każda z nas uczyła się wszystkiego od 
początku. Raz było łatwo, raz było trudniej, ale nikt się tym nie zrażał. Wiedzieliśmy, że integracja 
jest potrzebna, bo była to szansa dla dzieci chorych, a zdrowe mogły się uczyć tolerancji, 
akceptacji, troskliwości, empatii, bezinteresownej pomocy. 
 
Co było dla Pani największym szokiem? 
Długo zastanawiałam się co odpowiedzieć na to pytanie, ale chyba największym szokiem była  

 
Iwona Arasim 
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śmierć naszego ucznia niepełnosprawnego. Co prawda nie chodził do mojej klasy, ale to 
uświadomiło mi, że życie tych dzieci może być bardzo kruche i krótkie. 
 
A chwile wzruszeń, które na zawsze pozostają w pamięci? 
Wzruszeń było bardzo wiele, ale jedno szczególnie utkwiło w mojej pamięci. Uczeń 
niepełnosprawny podziękował mi za całoroczną pracę i dał mi bukiecik kwiatów polnych 
zebranych własnoręcznie na łące. 
 
Jakie trudności i bariery udało się pokonać Pani zdaniem? 
Myślę, że największą barierą jaka  została pokonana, jest wzrost świadomości w społeczeństwie na 
temat niepełnosprawności. Dzisiaj dziecko niepełnosprawne nie budzi żadnej sensacji, ani litości. 
Jest akceptowane, tolerowane i traktowane na równi ze wszystkimi. To znaczy, że jeden 
z głównych celów integracji został osiągnięty – akceptacja społeczna. 
 
Co uważa Pani za swój największy sukces? Z czego jest Pani dumna? 
Moim największym sukcesem jest to, że dalej pracuję w integracji i że pomagam dzieciom chorym 
radzić sobie w życiu. A dumna jestem z tego, że moja praca – być może w niewielkim stopniu – ale 
jednak przyczyniła się do tego, że dzisiaj niepełnosprawni są pełnoprawnymi członkami naszego 
społeczeństwa. Uważam, że moja praca i praca wszystkich ludzi pracujących w integracji pomogła 
podnieść poziom tolerancji i akceptacji dla niepełnosprawnych oraz zmniejszyć wszelkiego rodzaju 
bariery. 
 
Co w nauczaniu integracyjnym wydaje się Pani wciąż najtrudniejsze? 
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dzisiaj już jestem doświadczonym 
nauczycielem i radzę sobie w trudnych sytuacjach jakie czasami zdarzają się w zespole klasowym. 
 
I na koniec zdanie od serca. 
Cieszę się, że byłam w grupie prekursorów nauczania integracyjnego na terenie Siedlec. 
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Nigdy nie żałowałam 
swojej decyzji 

- rozmowa z Zofią Gawrońską 
 

Od kogo usłyszała Pani o pomyśle nauczania integracyjnego? 
O pomyśle utworzenia w szkole klas integracyjnych usłyszałam od pani dyrektor Marii 
Pawełkiewicz. Pamiętam Radę Pedagogiczną, na której pani dyrektor przedstawiła nam to 
przedsięwzięcie, a wkoło rozległy się szepty. 
 
Jaka była Pani pierwsza reakcja? 
Dlaczego nie? Wszyscy mają prawo do nauki, ale... czy sobie poradzimy? Mimo obaw 
i wątpliwości jako jedna z pierwszych zgłosiłam chęć pracy w takich klasach. 
 
Czy miała Pani wcześniej jakieś osobiste doświadczenia z niepełnosprawnością?  
Pracowałam już w tej szkole, gdy naszym uczniem był chłopiec poruszający się na wózku 
inwalidzkim. Było to już wiele lat temu a ja do dzisiaj pamiętam jego kolegów wnoszących go na 
piętro razem z wózkiem, śmiali się, rozmawiali. W zasadzie było to zupełnie naturalne. Poza tym 
ludzi niepełnosprawnych spotykałam też wcześniej w różnych sytuacjach życiowych, ale 
w bliskim otoczeniu nie miałam z nimi kontaktu. 
  
Czego się Pani najbardziej obawiała? 
Chyba tego o czym mówiłam już wcześniej: czy sobie poradzimy? Czy będziemy w stanie spełnić 
oczekiwania zarówno uczniów jak i ich rodziców, czy sprostamy ich potrzebom? No i reakcji 
zdrowych rówieśników… Chociaż to akurat okazało się najprostsze. Dzieci reagują zupełnie 
naturalnie, jeśli ktoś jest miły, nie dokucza, nie robi krzywdy, to jest kolegą bez względu na to, czy 
jest pełnosprawny, czy nie. 
 
Jaki potencjał niosło ze sobą tak śmiałe przedsięwzięcie według Pani ówczesnych 
wyobrażeń? 
 Już wtedy pomyślałam, że daje to szansę wielu uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
na przebywanie wśród zdrowych rówieśników, daje im możliwość „wyjścia z domów”, 
nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami….no i przede wszystkim przygotowuje do 
samodzielnego życia. Jeśli zaś chodzi o dzieci pełnosprawne, to nasze przedsięwzięcie dawało 
szansę na inny sposób wychowania nowego pokolenia ludzi zdrowych, które będzie miało 
wysokie zrozumienie, tolerancję i poszanowanie dla odmienności drugiego człowieka.  
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Pamięta Pani pierwszy szok? 
Tak. Dziecko, które poruszało się po klasie czołgając się….Chyba ten widok już w pierwszym 
tygodniu pracy bardzo mnie zaskoczył. Chłopiec dotarł wszędzie, gdzie chciał, z uśmiechem na 
buzi…. No i rodzice z taką determinacją robiący wszystko (kosztowne wizyty u lekarzy, 
wielogodzinna rehabilitacja, itp.), aby pomóc swoim dzieciom. Nauczyło mnie to wielkiej pokory 
i szacunku dla tak trudnego rodzicielstwa. 
 
A pierwsze wzruszenie? 
Jejku….Wzruszałam się często, bo wciąż spotykałam się z niesamowitością moich uczniów, 
zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Ale chyba najbardziej wzruszyłam się widząc 
grupę dzieci, rozmawiających ze studentką na wózku inwalidzkim. Pytały ją o rodzinę, męża, ale 
nikt nie pytał dlaczego nie chodzi… To było niesamowite, taka pełna akceptacja, bo „oni” są wśród 
nas i to jest zupełnie naturalne. 
 
Jakie trudności i bariery udało się pokonać z biegiem lat? 
Najszybciej pokonaliśmy bariery architektoniczne. Zbudowano podjazdy, mamy windę, łazienki 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Były jednak obawy co do poziomu nauczania 
w klasie integracyjnej - czy nie będzie on obniżony. Jednak szybko okazało się, że obecność 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w żaden sposób nie obniża poziomu nauczania, 
gdyż klasy integracyjne są często najlepszymi klasami w szkole. 
 
Co uważa Pani za swój największy sukces?  
Pracując w klasach integracyjnych od wielu lat zauważyłam, że nie ma czegoś takiego jak tylko 
mój sukces… To jest praca wielu osób, przede wszystkim również pedagoga wspierającego, który 
na każdej lekcji jest ze mną i wspiera mnie we wszystkich działaniach, praca specjalistów 
(psycholog, logopeda, reedukator, itp.) i oczywiście rodziców. Wszyscy pracujemy na wspólny 
sukces, a takim chyba największym był uczeń autystyczny, który po kilku latach nauki występował 
razem ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami na scenie teatru dziecięcego. Osiągał razem z nimi 
bardzo duże sukcesy. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, to nie tylko mój sukces, ale przede 
wszystkim pani Marioli Strus, która prowadziła zajęcia teatralne i pracowała razem ze mną na 
lekcjach jako pedagog wspierający. Takich wspólnych sukcesów w naszej pracy było wiele 
i wszystkie wspominam z łezką w oku. 
 
Z czego jest Pani najbardziej dumna? 
Dumna jestem z tego, że moja placówka podjęła to trudne wyzwanie i od 20 lat mogę realizować 
się zawodowo pracując z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nigdy nie żałowałam 
swojej decyzji. 
 



 12 

 
Co wydaje się wciąż najtrudniejsze, nawet z perspektywy wielu lat doświadczenia? 
Myślę, że uświadomienie nauczycielom z innych szkół, że nie jesteśmy placówką specjalną dla 
dzieci z zaburzeniami zachowania. Od wielu lat robią oni wszystko, aby pozbyć się ze swoich klas 
uczniów sprawiających szczególne trudności. Często słyszę od koleżanek z innych szkół, że trafi 
do nas dziecko, bo oni sobie z nim nie radzą… Uważam, że jest to nieporozumienie. Nie powinno 
tak być, to zły kierunek. 
 
I na koniec jedno zdanie "od serca". 
Powtórzę za Marią Grzegorzewską – „Każdy ma prawo do sukcesu”. I nie bójmy się integracji, bo 
nikt z nas nie wie, po której „stronie” w przyszłości może się znaleźć. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zofia Gawrońska z klasą III a - 1997/98 
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Ocena opisowa na świadectwie dziecka niepełnosprawnego 
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 Ocena opisowa na świadectwie dziecka zdrowego 
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Dzieciństwo mojego syna  
było pełne i dobre 

Grażyna Wiącek 
 

Jestem mamą 29-letniego mężczyzny z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest 
to moje trzecie dziecko, trzeci syn. Wyczekiwany Marcin. Urodzony w 1986 roku, 
niestety z problemami. Cudem utrzymany przy życiu. Pielęgnowany, kochany, 
wychowywany tak jak jego starsi bracia. 

Odbierając synka z Centrum Zdrowia Dziecka nie zdawaliśmy sobie sprawy 
z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Słowa lekarki oddającej nam dziecko nie docierały 
do naszych umysłów. Cieszyliśmy się, że żyje. Uspokajani przez pediatrę, po licznych 
konsultacjach ze specjalistami, dopiero po pół roku usłyszeliśmy, że synek cierpi na 
mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowy niedowład spastyczny i że tak późno 
zgłosiliśmy się na Ożarowską (do Ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży w Warszawie 
przy ul. Ożarowskiej). Wtedy nasz świat się zawalił.  

Chaotycznie, po omacku szukaliśmy pomocy, bo wydawało się, że to co oferuje 
placówka  lecznicza przy Ożarowskiej – to za mało. Wierzyliśmy, że stan naszego synka 
poprawi się, jeśli damy z siebie wszystko i znajdziemy pomoc jakiej potrzebuje - bo 
przecież to jest najważniejsze . Widzę teraz, że popełniliśmy dużo błędów, 
zaniedbaliśmy starszych chłopców. Wszystkie nasze siły skupiliśmy na Marcinku, na 
jego rehabilitacji. Marzyliśmy, że pójdzie do przedszkola, do szkoły. To wydawało się 
naturalne. Tak było przecież ze starszymi dziećmi. Tak było we wszystkich znajomych 
rodzinach. Okazało się, że jest inaczej. I będzie inaczej już przez całe życie. Że nie ma 
dla niego przyjaznego przedszkola. Że trzeba je zorganizować dla niego i dla innych, 
jemu podobnych dzieci. Wtedy zaangażowałam się wraz z innymi rodzicami 
w działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych  z Siedlec. Zanim przedszkole 
zorganizowano, mój syn już z niego wyrósł. Przyszedł  czas na szkołę.  

Ale nie było szkoły dla niego. A przecież powinna być. Usłyszałam od  pani 
Boguckiej, psychologa, pod której opieką byliśmy, o idei integracji w edukacji. Że tak 
jest na świecie. I u nas też tak może być. I to będzie miejsce dla mojego Marcina. Dobre 
miejsce. Ufałam, że tak będzie, że uda się. Wspólnie z rodzicami z koła pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym przy Towarzystwie Pomocy Dzieciom i wsparciu pani 
Boguckiej podjęliśmy próbę rozmów z władzami miasta o potrzebie zorganizowania 
integracyjnego oddziału szkolnego dla naszych dzieci.  

Nie było to łatwe. Były momenty, gdy traciłam nadzieję. W końcu się udało. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 pani Maria Pawełkiewicz, przy wsparciu 
specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej i władz miasta, podjęła się 
zorganizowania szkoły dla naszych dzieci. Pamiętam entuzjazm, z jakim opowiadała 
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o szkole na jednym ze spotkań. Miała też obawy. Każdy je miał. Bo przecież to było coś 
nowego w Siedlcach. Jaka będzie postawa nauczycieli? Jak zachowają się rodzice 
zdrowych dzieci?  

Udało się. Powstały dwa oddziały w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siedlcach. Mój 
syn Marcin Wiącek został przyjęty do grona uczniów klasy IA. Miał swoją 
wychowawczynię, panią Zofię Gawrońską i osobę, która mu pomagała w nauce – panią 
Polkowską, a także panią Grażynkę, pomagającą w samoobsłudze i czuwającą nad jego 
samopoczuciem. Byłam szczęśliwa, ale także pełna obaw, jak to będzie, jak sobie 
poradzi mój syn beze mnie. Marcin sobie poradził.   

Ja musiałam nauczyć się zostawiać go pod opieką innych ludzi. Wspaniałe 
nauczycielki i pani Grażynka pomogły. Oswajałam się, że jest inaczej i ufałam im. 
Pamiętam jak zorganizowały dla dzieci wycieczkę do Warszawy. Dzieci pojechały same, 
bez rodziców. Mój syn był naprawdę szczęśliwy. I to był chrzest bojowy również dla 
mnie. Jestem bardzo wdzięczna paniom za tę lekcję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamiętam też pewną przerwę, bo oczywiście na początku „koczowałam” 
w szkole: Mój syn na wózku, razem z innymi dziećmi na szkolnym korytarzu. Chłopcy 
ze starszej klasy podeszli do niego, podjęli rozmowę, zaopiekowali się nim. Moje 
dziecko śmieje się, jest szczęśliwe.  

 
Marcin na wycieczce szkolnej - Lotnisko Okęcie 
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Marcin chce chodzić do szkoły, chociaż nauka nie jest dla niego łatwa. Lubi 
szkołę. Tu ma kolegów. Jest szczęśliwy. A ja jestem szczęśliwa razem z nim. I wiem, że 
na równi z rehabilitacją leczniczą absolutnie konieczna jest rehabilitacja społeczna. 
Kontakt z rówieśnikami, z innymi ludźmi. Wspólne działania, zabawy, nauka, wycieczki, 
a czasem kłótnie, łzy, złość. Takie prawdziwe szkolne życie, jakiego doświadczają 
zdrowe dzieci.   

Wtedy w latach 90-tych byłam bardzo zadowolona, że w Siedlcach jest taka 
szkoła – otwarta dla wszystkich dzieci, rozumiejąca nas, rodziców i starająca się pomóc. 
Bo nie wszędzie tak było. Spotykając się w Polsce z innymi rodzicami i specjalistami 
z dumą opowiadałam o naszej szkole. Nie wszystkie dzieci miały takie szczęście, by 
chodzić do szkoły. To były początki integracji, uczenie się integracji, trendu 
przywiezionego z Niemiec. Dziś po 20 latach zdania nie zmieniam. Dla mojego syna 
i dla mnie doświadczenie szkoły integracyjnej było najlepszym, co mogło nas spotkać. 

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli dzieciom oraz rodzicom i doprowadzili 
w 1995 roku do powstania placówki, gdzie mogą się uczyć wszystkie dzieci, te 
z problemami zdrowotnym również.  

Dziękuję za stworzenie warunków, aby dzieciństwo mojego syna było pełne 
i dobre. Że możemy po latach  wspominać, jak to w szkole było. Jak większość ludzi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bal pożegnalny pierwszego rocznika integracyjnego 
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Ciepłe miejsce 
Maria Pachuta 

 
Moje refleksje z pobytu córki w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach 
 

Nie wymażę ze swej pamięci faktu, że bardzo mocno musiałam starać się, by 
zapisać Patrycję do tej szkoły i że wkraczając na II etap nauki miałam do pokonania 
więcej trudności. Te trudności piętrzyła przed nami poradnia psychologiczno-
pedagogiczna. Zanim Patrycja miała szansę sprawdzić jak będzie się uczyła, 
wychowywała, rehabilitowała poprzez integrowanie się ze zdrowymi rówieśnikami, 
zespół orzekający P-P-P był przekonany, że sobie nie poradzi, że dzieci będą jej 
dokuczały, że narażam ją na niepotrzebny stres, że stawiam jej wymagania znacznie 
przerastające jej potencjał. Przestrzegano mnie, że na skutek stale spotykających ją 
niepowodzeń może się uwstecznić. Dobrze, że moje działania wspierały terapeutki ze 
Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego – pani Janina Miazga i pani Agnieszka 
Urbańska. Odważnie, wbrew stanowisku P-P-P twierdziły, że specyfika szkoły 
integracyjnej jest w stanie zapewnić Patrycji warunki maksymalnego rozwoju 
umysłowego, emocjonalnego i społecznego, że Patrycja znana im (od 2 lat) z zajęć 
terapeutycznych, poradzi sobie.  

Bardzo budujące było też dla mnie to, że dostałam zielone światło od pani 
dyrektor szkoły Marii Pawełkiewicz. W czasie naszego pierwszego spotkania 
zadeklarowała ona gotowość do podjęcia pracy z pierwszym w historii szkoły uczniem 
z zespołem Downa. 

Jak wyglądałby rozwój Patrycji, gdybym – z obawy, że sobie nie poradzi –  
unikała ryzyka, poddała się defetyzmowi orzeczników z  P-P-P? 

Co jest sukcesem dla dziecka niepełnosprawnego umysłowo? Specjaliści z P-P-P 
nieustannie wszystko porównują z „normą”- stąd ich pesymizm. Mnie niepotrzebne były 
te porównania, chciałam by moja córka miała zapewnione najlepsze z możliwych 
warunki rozwoju, ale nie na miarę oczekiwań orzeczników, lecz na miarę swych 
możliwości, maksymalnie wykorzystując swój potencjał. 

Integracja nie odbywa się automatycznie przez sam fakt umieszczenia dziecka 
niepełnosprawnego umysłowo w szkole integracyjnej, lecz wymaga zaangażowania 
wielu podmiotów i przemyślanego, skoordynowanego ich współdziałania. 

Patrycja miała szczęście, bo w szkole spotkała specjalistów służących jej pomocą, 
wspierających, zaangażowanych w jej rehabilitowanie i wierzących w jej rozwój. 
Wszystkim bardzo dziękuję. Szczególnie wdzięczna jestem pani Grażynie Strzyżewskiej 
i pani Annie Nowak. 
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Pani Grażyna była pedagogiem wspierającym. Mimo pesymizmu terapeutycznego 
rozsiewanego nad przyszłością uczniowską Patrycji zaangażowała się w pracę i przez 
sześć lat nie poddawała się, metodycznie małymi kroczkami realizowała założony plan, 
cierpliwie czekała na efekty swej pracy i uzyskała je. Pani Anna – wychowawczyni córki 
w klasie III, bardzo troszczyła się o jej rozwój, dbała o właściwe relacje z kolegami 
i koleżankami w klasie i w szkole, interesowała się jej problemami, aktywnie 
uczestniczyła w ich rozwiązywaniu. 

Wbrew temu, przed czym przestrzegano mnie w P-P-P, dzieci w szkole nie 
dokuczały Patrycji. Wręcz przeciwnie, obserwowałam (byłam w szkole każdego dnia) 
właściwe relacje. Patrycja nie była „piątym kołem u wozu”, zajmowała „ciepłe” miejsce 
w społeczności klasowej. Miałyśmy szczęście – ani dzieci, ani rodzice nie unikali 
kontaktu z nami, nie traktowano nas jak konieczne zło. Od rodziców odbierałam sygnały 
świadczące, że uczęszczanie dziecka z Zespołem Downa do klasy integracyjnej to nic 
nadzwyczajnego, że akceptują to, po ludzku serdecznie i szczerze wspierali nas. Uważam 
to za nadzwyczajne i bardzo, bardzo sprzyjające rozwojowi Patrycji. Jestem wdzięczna 
zarówno rodzicom, jak i dzieciom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrycja w swoim ciepłym miejscu  
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Patrycja nie cierpiała na brak sukcesów. Jej pozycja w klasie była wzmacniana 
przez docenianie jej osiągnięć w toku codziennych zajęć. Córka brała udział w wielu 
konkursach szkolnych, pozaszkolnych, ogólnopolskich. Zdobyła II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony bohater książkowy”, 
wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym dla Osób Niepełnosprawnych „Siedlce, 
Podlasie i Anioły”. Teczka Patrycji z dyplomami jest dość bogata. Miała więc czym 
pochwalić się na lekcji podsumowującej pracę w szkole podstawowej przed panią 
dyrektor. Żegnając się ze szkołą z radością wraz ze wszystkimi absolwentami zatańczyła 
poloneza.  

Szkoda, że po Patrycji nie trafiło do Szkoły Integracyjnej żadne dziecko 
z Zespołem Downa. Wiem, ze większość rodziców to ci, którzy nigdy nie wybraliby tej 
szkoły dla swego dziecka i za najlepszą uważają szkołę specjalną. Wybór szkoły należy 
do rodzica. 

Ja jednak gdybym jeszcze raz miała decydować o ścieżce edukacyjnej mojego 
dziecka, wybrałabym integrację. Nie uwierzę, że grupowanie dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, upośledzonych umysłowo, skazywanie ich tylko na własne 
towarzystwo dobrze wpływa na ich rozwój, właściwie go stymuluje, że to nie działa 
destruktywnie. Naśladownictwo jest podstawową metodą nauki, jakość relacji 
z otoczeniem ma kluczową rolę w kształtowaniu osobowości. Dzieci upośledzone 
umysłowo mają prawo do rozwoju w warunkach zbliżonych do naturalnych ( zapewnia 
im to Ustawa o Systemie Oświaty z 07.09.1991r.). 

Jestem przekonana, że Patrycja nie byłaby tak wyrehabilitowana, nie miałaby tylu 
umiejętności, nie byłaby tą Patrycją, którą jest, gdyby nie miała szansy integrowania się 
ze zdrowymi rówieśnikami. 

Szkoda, że integracja w Polsce to wciąż mała rybka płynąca pod prąd. 
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Doświadczenie integracji 
z punktu widzenia rodzica 

dziecka z niepełnosprawnością 
(fragment dłuższego artykułu) 

Marzena Lisowska 
 

Nasz syn został zdiagnozowany (Zespół Aspergera) dopiero (a może i już) po 
ukończeniu pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczęszczał wówczas do licznej, bo 
liczącej 27 osób, klasy jednej z ogólnodostępnych szkół w mieście. Można sobie jedynie 
wyobrazić, jak wyglądała jego szkolna codzienność przy występującej u niego 
nadwrażliwości słuchowej, dotykowej, zaburzeniach lękowych i specyficznych 
zachowaniach, które kolegom jawiły się jedynie jako „dziwne”, „śmieszne”… Jego 
mocne strony widzieli jedynie pedagodzy. Kto z nas był dzieckiem i pamięta ten okres, 
dobrze wie, jak ważne są dobre relacje koleżeńskie. Nasz syn doświadczał zupełnie 
czegoś innego.  

Śmiem twierdzić, że szkoły ogólnodostępne w Polsce nie są przygotowane 
w dalszym ciągu na kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzisiaj 
wiele się o tym mówi, ba, nawet próbuje się w praktyce włączać w tok kształcenia 
ogólnodostępnego dzieci z niepełnosprawnością. Jakie są tego efekty? Nie wiemy, ale 
nie dlatego, że nie potrafimy tego ocenić, lecz dlatego, iż to, co dzisiaj wydaje się dobre, 
wcale nie musi w przyszłości okazać się dobre dla dziecka. Niemniej jednak idea sama 
w sobie jest słuszna, tyle tylko, że wymaga kompleksowych zmian w wielu obszarach: 
począwszy od infrastruktury, a skończywszy na wysoko wyspecjalizowanej kadrze, nie 
tylko pedagogicznej. 

Dlatego „zabranie” Filipa ze szkoły ogólnodostępnej i przeniesienie go do szkoły 
z oddziałami integracyjnymi uważam za słuszną decyzję. Nie znaczy to, że nie było 
obaw i wątpliwości. Bo przecież „fundowaliśmy” naszemu synowi kolejne zmiany, które 
– wiedzą to specjaliści – dzieci ze spektrum autyzmu znoszą nie najlepiej. Mimo to 
intuicja rodzicielska podpowiadała nam, że nie mamy nic do stracenia, a jedynie do 
zyskania. I nie pomyliliśmy się.  

Mając świadomość, że nic w życiu nie jest jednoczynnikowe, jestem przekonana, 
iż integracja służy każdemu. Warunkiem dobrej integracji jest jednak kompleksowe 
podejście do sprawy, mające przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi, zwłaszcza 
jeśli w dużej mierze my, jako społeczeństwo, mamy wpływ na funkcjonowanie tego 
człowieka właśnie w społeczeństwie. I nie powinno być tak, że on ma być nam 
wdzięczny za to, że mu służymy. Powinno być raczej tak, że służenie, wspieranie, 
pomoc, towarzyszenie itd., a więc to wszystko, na czym powinna bazować prawdziwa 
integracja, jest tylko naszym obowiązkiem. I proszę mi wierzyć, to często im, osobom 
z niepełnosprawnością, mamy być za co wdzięczni. Bogactwo, które mają nam do 
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zaoferowania, nie mające najczęściej wymiaru materialnego, jest – mówiąc językiem 
matematyki – „nieskończone”. 

Nasz syn już po kilku tygodniach pobytu w klasie integracyjnej potrafił odczuć jej 
zalety. I może tutaj wymienię właśnie te, które on nazwał: jest spokojnie, mniej hałasu, 
mniej dzieci w klasie, dwie panie. Dla nas jako rodziców ważne jest również to, że 
w szkole zapewnione są przynajmniej niektóre formy terapii, na które, w przypadku 
uczęszczania dziecka do szkoły ogólnodostępnej, musielibyśmy dowozić je do innych 
placówek. Więc gdyby hipotetycznie „kazano” nam ponownie wybierać pomiędzy szkołą 
ogólnodostępną a integracyjną, bez wątpienia wybralibyśmy integracyjną. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Niestety tak jednak w życiu jest, co naturalnie leży w naturze człowieka, że jeśli 
już coś się pozna, to zaczyna czegoś brakować… Stąd też kolejny akapit artykułu. 

Myślę, że w systemie szkół integracyjnych jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Zarówno w sferze organizacji zajęć terapeutycznych (myślę tutaj o ich częstotliwości), 
jak i w „edukacji” środowiska, zarówno szkolnego, jak i rodzinnego. Zdaję sobie jednak 
sprawę z faktu, iż pewnych przeszkód nie da się od razu przeskoczyć. Mam jednak 
nadzieję, że „braki” te nie mają swojego źródła w złej woli decydentów.  
 
 
 
 
 

 
Filip podczas zajęć koła redakcyjnego 
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20 LAT DOŚWIADCZENIA 
 
W chwili, gdy obchodzimy dwudziestą rocznicę rozpoczęcia nauczania 

integracyjnego, do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach 
uczęszcza 114 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Przez dwie dekady wśród uczniów naszej szkoły byli: niewidomi, niedowidzący, 
niedosłyszący, upośledzeni umysłowo, z zespołem Downa, zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym, autystyczni, z zespołem Aspergera, niepełnosprawni ruchowo, z porażeniem 
mózgowym i zaburzeniami sprzężonymi.  

U nas każdy rok szkolny  jest inny, każdy jest nowy. 
Kadra pedagogiczna systematycznie odnosi swoje kwalifikacje (studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia, konferencje itp.), aby móc efektywnie wspierać 
uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzimy wiele działań 
pozwalających na zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczniów. 

Na lekcjach dzieci pracują z pomocą pedagogów wspierających, uczęszczają na 
dodatkowe zajęcia z reedukatorem, logopedą, psychologiem, pedagogiem, 
rehabilitantem ruchowym, rehabilitantem integracji sensorycznej, nauczycielem 
orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych, 
instruktorem czynności życia codziennego i samoobsługi osób niewidomych 
i słabowidzących. W miarę potrzeb uczestniczą również w zajęciach prowadzonych 
w ramach projektów unijnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

 
 

 
 

 

 
Rehabilitacja ruchowa  
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Po dwudziestu latach praktyki szkoła posiada bogate doświadczenie w zakresie 
wyrównywania słabych i rozwijania mocnych stron tych uczniów. Wypracowano wiele 
metod i dobrych praktyk pracy zarówno z grupą, jak i indywidualnej . 

Od 17 lat działa w szkole integracyjna grupa teatralne „Supełek”. Jest to  jeden 
z pierwszych integracyjnych teatrów dziecięcych, powstałych na terenie kraju. Od wielu 
lat przyczynia się on do promowania idei integracji w środowisku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terapia przez teatr odbywa się na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wspólne 

przygotowanie sztuki integruje grupę, a umiejętny dobór ról pozwala każdemu dziecku 
osiągnąć indywidualny sukces. „Supełek" umożliwia wejście na scenę i osiągnięcie 
sukcesu uczniom: niepełnosprawnym ruchowo, upośledzonym umysłowo, 
niedosłyszącym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Zabawa w teatr wzmacnia 
ich poczucie wartości i uczy otwartości w stosunku do innych. To oni, razem z ich 
pełnosprawnymi kolegami, od wielu lat reprezentują szkołę na konkursach miejskich, 
rejonowych, wojewódzkich, krajowych, a nawet międzynarodowych.  

Przez siedemnaście lat „Supełek" zdobył wiele znaczących nagród: wielokrotnie był 
laureatem rejonowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna 
Maska", uzyskał wyróżnienia w Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
i Młodzieżowej oraz  Warszawskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Teatralnych 
„Melpomena w szkolnej ławce" i Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „Heca" w Płocku. Znalazł się również w gronie laureatów 
Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich i Międzynarodowego Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek" w Suwałkach. Największym sukcesem 

 
SUPEŁEK  na scenie  



 27 

teatrzyku było uzyskanie nagrody Ministra Edukacji na Ogólnopolskim Forum Teatrów 
Szkolnych w Poznaniu.  

Ponieważ mamy coraz więcej uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera i coraz 
bardziej wykształconą kadrę pedagogiczną, nauczyciele postanowili zorganizować dla 
dzieci zajęcia wspierające. W mieście od lat brakuje ofert zajęć grupowych dla dzieci 
autystycznych, dlatego też w szkole powstała taka grupa.  

 W celu dalszego wsparcia i objęcia pracą jeszcze większej liczby dzieci 
z autyzmem i zespołem Aspergera powstało Stowarzyszenie Edukacyjno-
Krajoznawcze „TRAMP-EK", utworzone przez nauczycieli naszej szkoły, 
a działające na rzecz wszystkich uczniów i rodziców tej placówki. „TRAMP-EK" 
prowadzi działania skierowane również do dzieci z innymi niepełnosprawnościami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
W ramach Stowarzyszenia są organizowane dodatkowe spotkania z psychologiem 
szkolnym, wyjazdy zimowe i wakacyjne, obejmujące dzieci ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Jest to dla nich czas spędzony w gronie zdrowych 
rówieśników, który owocuje nowymi umiejętnościami. 

Aby skuteczniej integrować dzieci niepełnosprawne z ich rówieśnikami, 
organizowane są w szkole od 15 lat imprezy integracyjne dla uczniów klas 
pierwszych. Polegają one na zamierzonym, umiejętnym włączeniu uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do uczestnictwa w zabawach i konkursach, aby 
wyróżnili się na forum klasy. W klasach starszych zaś od kilku lat organizowana jest 
akcja pod hasłem „Mój niepełnosprawny kolega". Jej celem jest wyłonienie spośród 
uczniów każdej klasy osób najbardziej wspierających rówieśników niepełnosprawnych.  

 
Lato z TRAMPKIEM 
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Od wielu lat w naszej szkole uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą 
uzyskać na koniec roku szkolnego nagrodę „Ja też potrafię". Jest to nagroda książkowa 
z dyplomem, wręczana na uroczystej akademii przez dyrektora szkoły. Otrzymują ją 
uczniowie, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania i przez cały rok 
pracowali sumiennie, na miarę własnych możliwości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagroda umożliwia osiągnięcie sukcesu dzieciom, które ze względu na dysfunkcje nie 

mogą zdobyć świadectwa z czerwonym paskiem, docenia się ich wysiłek włożony 
w pokonywanie własnych ograniczeń. 

Ponieważ do naszej placówki trafia coraz więcej uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, prowadzone są systematycznie zajęcia 
socjoterapeutyczne. Stwarzają okazję do wypróbowania, wyćwiczenia i nabycia nowych 
sposobów zachowań, tj. asertywności, podejmowania decyzji, szukania wsparcia 
i pomocy. Zajęcia odbywają się w grupach, służą realizacji celów terapeutycznych, 
edukacyjnych i rozwojowych. Inną z metod pracy z dziećmi zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym jest zaangażowanie ich w pozalekcyjne zajęcia 
sportowe, przez co mogą rozładować napięcie i osiągnąć sukces. Jeden z uczniów naszej 
szkoły zdobył tytuł wicemistrza Polski w rzucie piłeczką palantową, inny zaś zajął II 
miejsce w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Polski Juniorów 
Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce. Ponadto szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START”. 

 
Ja też potrafię - wręczanie nagród  
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Realizując misję szkoły – integrowanie osób niepełnosprawnych i zdrowych – do 
grona naszych uczniów przyjmujemy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.  
Dla każdego z nich staramy się stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi, poczynając od 
nabycia przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji, niezbędnych do pracy z takim 
uczniem, kończąc na wypracowaniu metod, pozwalających osiągnąć cel zaplanowany 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Prawdziwe wyzwanie dla 
nauczycieli stanowiło rozpoczęcie nauki najpierw jednego, a potem kolejnych uczniów 
niewidomych, ucznia niesłyszącego i ucznia wymagającego stosowania komunikacji 
alternatywnej. 

W szkole od 15 lat prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę tyflopedagogiczną 
proces rewalidacji uczniów słabowidzących, ociemniałych i niewidomych (w tym ze 
sprzężeniami). Jako jedna z nielicznych szkół z oddziałami integracyjnymi w Polsce   
obejmujemy uczniów niewidomych dodatkowymi zajęciami z orientacji przestrzennej 
i samodzielnego poruszania się, z czynności życia codziennego i samoobsługi oraz 
systemu Braille'a. Nabyte umiejętności i wiadomości niezbędne są im w prawidłowym 
funkcjonowaniu psychofizycznym i zaspokajaniu własnych potrzeb, niezależności oraz 
w osiąganiu coraz wyższych kompetencji życiowych. Szkoła, wychodząc naprzeciw 
potrzebom dzieci niewidzących, zamawia podręczniki drukowane brajlem, współpracuje 
z Miejską Biblioteką Publiczną, prowadzi punkt wypożyczeń audiobooków, 
współpracuje z biblioteką Polskiego Związku Niewidomych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wspólna przestrzeń - spotkanie integrujące z osobami niewidomymi  
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Wraz z rozpoczęciem nauki dziecka niesłyszącego grupa nauczycieli ukończyła 
kurs języka migowego. Ułatwiało im to porozumiewanie się z uczniem i jego 
rodzicami. Natomiast porozumiewanie się dziecka słabosłyszącego z rówieśnikami stało 
się możliwe dzięki temu, że jego koleżanki i koledzy z wielkim zaangażowaniem i chęcią 
poznawali znaki języka migowego, uczyli się alfabetu palcowego. 

W celu wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od wielu lat 
w naszej szkole powoływane były zespoły problemowe, na spotkaniach których 
omawiano kierunki dalszej pracy z uczniami mającymi szczególne trudności. Do udziału 
w nich zapraszano również rodziców, przedstawicieli poradni psychologiczno-
pedagogicznej, lekarzy i inne osoby pracujące z dzieckiem. Po kilku latach zespoły takie 
zalecone zostały również przez władze oświatowe, jednak nasza szkoła już od dawna 
stosowała taki system. 

Od 2006 r. w szkole działa również grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością. Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami 
z bycia rodzicem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzicielstwo jest 
poważnym wyzwaniem i na każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie 
bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności. Na spotkaniach 
grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się, czy problemy z ich 
dzieckiem są podobne do tych, które mają sami, poprosić o wyrażenie zdania innych 
rodziców. Rolą psychologa jest porządkowanie spotkań, dbanie o to, aby każdy uczestnik 
grupy znalazł pomoc i wsparcie. Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone też 
są zajęcia psychologiczno-warsztatowe, mające na celu integrację rodziców, 
wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do 
odreagowania stresów i napięć dnia codziennego. 

Oprócz zajęć grupy wsparcia, w szkole od lat organizowane są dodatkowe zajęcia 
integrujące dla rodziców i dzieci.  

Naturalnym działaniem, prowadzonym przez naszą szkołę, jest wyszukiwanie 
i rozwijanie wrodzonych predyspozycji uczniów niepełnosprawnych. W związku z tym 
dzieci te, wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, biorą udział w zajęciach 
rozwijających ich uzdolnienia artystyczne. Uczęszczają na zajęcia różnych kół 
zainteresowań, biorą udział w konkursach i zdobywają wiele nagród. Przykładem, 
wybranym spośród wielu, może być zdobycie przez niewidomą uczennicę nagrody 
w konkursie plastycznym organizowanym przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach, 
zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony bohater 
książkowy" przez dziewczynkę z zespołem Downa czy też wyróżnienie na 
Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki Dziecięcej „Tomaszowska Wiosna"– 
otrzymane przez ucznia z upośledzeniem umysłowym. 

Mając duże doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i integrowaniu ich w grupie zdrowych rówieśników, od wielu lat 
dzielimy się swoją wiedzą z innymi placówkami.  

Z okazji 10-lecia integracji w naszej szkole zorganizowaliśmy konferencję, na którą 
zaprosiliśmy nauczycieli z innych szkół i ośrodków rejonu siedleckiego. Na konferencji 
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przedstawiliśmy nasze doświadczenia, metody i formy pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach integracyjnych. 

 Z okazji 15-lecia integracji zaprosiliśmy zaś wszystkich zainteresowanych pracą 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych z rejonu na zajęcia do klas 
integracyjnych, aby mogli obserwować praktyczną pracę z dziećmi. Przeprowadziliśmy 
dla nich 20 lekcji na różnych poziomach i z różnych przedmiotów. 

Od wielu lat szkoła współpracuje z siedlecką uczelnią, która obecnie nosi nazwę 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Jest to uczelnia, na której studiują 
również osoby niepełnosprawne. Nauczyciele naszej szkoły od 15 lat prowadzą zajęcia 
w klasach integracyjnych dla studentów wydziału pedagogicznego. Przygotowują w ten 
sposób przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

Dzieląc się swoją wiedzą prowadzimy również lekcje otwarte dla słuchaczy kursów 
z zakresu oligofrenopedagogiki, organizowanych przez SCDIDN i MSCDN. 
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