Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Działdowie
Ogólnopolski Konkurs
„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
ZADANIE 7
„Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”
Termin realizacji: maj 2013

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania:
 We wszystkich klasach przeprowadzone zostały konwersatoria na temat „ Mój
przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.”
Celem zajęć było zapoznanie z podstawowymi informacjami o różnych rodzajach
niepełnosprawności oraz ukazanie, że każdy z nas ma różnego rodzaju trudności,
które w jakiś sposób zaburzają nasze funkcjonowanie.
Na kolejnych zajęcia uczniowie wykonali plakaty i transparenty, które zostały
rozwieszone na korytarzu szkolnym i posłużyły w trakcie przemarszu ulicami
Działdowa, w którym uczestniczyły klasy Ia i Id SP.
 28 maja 2013 roku klasy I i II uczestniczyły w przemarszu zorganizowanym przez
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy w Działdowie z okazji Dnia
Godności Osób Niepełnosprawnych. Program uroczystości obejmował udział we
mszy w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, w czasie której
uczniowie wysłuchali kazania o miłości oraz tolerancji wobec osób
niepełnosprawnych. Po mszy uczestnicy przemaszerowali ulicami Działdowa niosąc
transparenty, balony i plakaty nawiązujące do tego dnia.

 Uczniowie klas IV -VI przygotowali przedstawienie „Gdzie jest moje jezioro?”dla
podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego
Tematem przedstawienia była tematyka ekologiczna - ukazanie życia zwierząt
nad jeziorem.
Celem spotkania była integracja uczniów naszej szkoły z osobami
niepełnosprawnymi.



Dnia 2 czerwca 2013 roku na terenie naszej szkoły odbył się Festyn Rodzinny. W
organizację imprezy zaangażowani byli uczniowie Samorządu Szkolnego SP i LO oraz
Szkolnego Koła Caritas. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zabawy i integracji
wszystkich jego uczestników.



Przez cały rok szkolny 2012/2013 wszyscy uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji
zbierania plastikowych nakrętek . Dochód uzyskany z ich sprzedaży przeznaczony będzie na
rehabilitację chorego na dystrofię mięśniową Duschenne'a ucznia naszej szkoły.



Uczniowie Samorządów Uczniowskich SP i LO wykonali gazetkę tematyczną „Dzień
Godności Osoby Niepełnosprawnej”, która została umieszczona na holu głównym naszej
szkoły.



W naszej szkole prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia
rewalidacyjne, które dokumentowane są na bieżąco przez prowadzących je nauczycieli.
W SP4 funkcjonuje pięć klas integracyjnych. Praca w tych zespołach dokumentowana jest
zarówno przez wychowawców, jak i pozostałych uczących w nich nauczycieli.



Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z obwodu naszej szkoły realizują
obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym.
Dokumentacja z tej współpracy jest prowadzona na bieżąco i znajduje się u pedagoga
szkolnego.

Efekty:
1. Docenianie przez uczniów swoich szkolnych i domowych problemów dotyczących
niepełnosprawności.

2. Współtworzenie dobrej atmosfery wśród społeczności szkolnej, gdzie znajdują się osoby
niepełnosprawne ruchowo.
3. Wyrabianie nawyków akceptacji osoby niepełnosprawnej.
4. Wyrabianie szacunku i wyrozumiałości wobec osób dotkniętych w/w problemem.
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