
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIŚLE WIELKIEJ 

Autor pomysłu 
Barbara Uszok    Anna Kozyra 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśle Wielkiej 

 

Adres 43-243 Wisła Wielka, ul. Hodowców 38 

Cele podejmowanych 

działań w zakresie 

kształtowania 

kompetencji 

 motywacja uczniów do przełamywania barier i lęku przed 

kontaktem z osobami niepełnosprawnymi; 

 kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

niepełnosprawnych; 

 budowanie społeczeństwa bez barier; 

 przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych. 

Nazwa działania Niepełnosprawni to dla mnie normalna sprawa. 

Krótki opis 

Istotą naszego przedsięwzięcia nie było opanowanie przez uczniów 

teoretycznych zagadnień związanych z niepełnosprawnością lecz 

próba przełamania barier i lęku przed osobami niepełnosprawnymi w 

bezpośrednim kontakcie z nimi. 

Nasze działania polegały na organizowaniu spotkań 

z niepełnosprawnymi, które odbywają się cyklicznie, co najmniej 

dwa razy w roku już od 15 lat. Każdego roku w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia, 60-cio osobowa grupa niepełnosprawnych 

przyjeżdża do szkoły. W ramach tej wizyty nasi uczniowie 

przygotowują „Jasełka”, często kończące się wspólnym śpiewem,             

a nawet i tańcem oraz poczęstunkiem dla gości. Wspólne spotkania 

odbywają się także na terenie zaprzyjaźnionego Ośrodka dla 

niepełnosprawnych. Wówczas nasi uczniowie mają możliwość 

przyjrzeć się codziennej pracy osób niepełnosprawnych. Mogą 

podziwiać ich twórczość artystyczną i aktorską. Podopieczni 

Ośrodka bardzo chętnie chwalą się swoimi umiejętnościami                        

i osiągnięciami. Wspólne spotkania są okazją do rozmów, nie rzadko 

zawiązują się przyjaźnie uczniów z niepełnosprawnymi. Nasze 

dzieci mogą się przekonać, że życie osób niepełnosprawnych 

niewiele różni się od życia każdego z nas.  

Spotkania przebiegają w atmosferze życzliwości, radości                              

i serdeczności. 

Uczniowie do przygotowania poczęstunku angażują także swoich 

rodziców, którzy wykonują pyszne domowe wypieki. 

Stosowane formy i 

metody pracy 

Spotkania, występy artystyczne, śpiew, tańce, recytacja, rozmowy. 

Efekty pracy 

 autentyczna i szczera radość uczniów oraz potrzeba 

organizowania spotkań z niepełnosprawnymi; 

 postrzeganie niepełnosprawnych jako osób wartościowych, 

zdolnych do współdziałania; 



 oswojenie uczniów z niepełnosprawnością; 

 właściwe zachowanie uczniów wobec osób 

niepełnosprawnych nie tylko podczas wspólnych spotkań, ale 

także w życiu codziennym np. na wycieczce szkolnej; 

 projekt ten ma szerszy zasięg, gdyż uczniowie dzielą się 

swoimi wrażeniami ze spotkań z rodziną i znajomymi; 

 z roku na rok obserwuje się coraz większe zaangażowanie 

rodziców poprzez przygotowanie poczęstunku oraz chęci 

bezpośredniego uczestniczenia w tej imprezie; 

 spotkania z niepełnosprawnymi wpisały się w kalendarium 

szkolne jako jedne z najbardziej uroczystych dni w szkole. 

Współpraca z innymi 

osobami/instytucjami 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pszczynie – Starej Wsi, 

 rodzice. 

 













 


