
     Klasa integracyjna  
      świetny wybór !!! 



    Koncepcja integracji w polskim systemie 
edukacji jest sposobem na osłabienie 
zjawiska wykluczenia społecznego oraz 
szansą na kształtowanie społeczeostwa 
otwartego, solidarnego i wrażliwego na 
drugiego człowieka, zwłaszcza tego z 
niepełnosprawnościami, bądź po prostu 
innego. 

 



Charakter klasy integracyjnej 
• Klasa integracyjna liczy od 15 do maksymalnie 20 dzieci.  

• Dobór nauczycieli przebiega z ogromną starannością. 

• Obecnośd dwóch nauczycieli zdecydowanie ułatwia 
indywidualne podejście do każdego dziecka. 

• Duże zaangażowanie rodziców. 

• Realizacja projektów edukacyjnych. 

 

 



Z życia klas integracyjnych  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 

                    Klasa Ia realizuje program  

„Aktywna matematyka z  doświadczeniami” 

 

 

 

Co tydzieo uczniowie uczestniczą w  zajęciach z 
innowacji matematyczno-chemicznej, których celem 
jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości o 
otaczającym świecie przyrodniczym, nauczenie 
prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z 
przeprowadzonych doświadczeo. 



Foto-relacja z wydarzeo klasowych  

klasy I a integracyjnej  

Z życia klas integracyjnych  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 



Z życia klas integracyjnych  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 

       Klasa II a  

z rozszerzonym językiem angielskim 



Z życia klas integracyjnych  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 



Z życia klas integracyjnych  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 

Foto-relacja z wydarzeo klasowych  

klasy VII a integracyjnej  

„ Lissa fullica to egzotyczny gatunek ślimaka 
lądowego. Pochodzi z Afryki. Klasa integracyjna 
wspólnie podjęła decyzję o hodowli tego ślimaka 
w ubiegłym roku szkolnym. Ich klasową 
znawczynią jest Alicja, która od kilku lat zaraża 
wszystkich miłością do wszelkich stworzeo. 



Z życia klas integracyjnych  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 

Foto-relacja z wydarzeo klasowych  

klasy VIII a integracyjnej  



Działania szerzące ideę integracji  
w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie 

    Szkolne Dni integracji to cykl wydarzeo, w ramach których 
co roku organizowane są: 

- wystawy tematyczne 

- warsztaty dla rodziców i uczniów, zatytułowane 
„Niepełnosprawny czyli kto?” 

- Szczecioska Olimpiada Integracyjna 

- spotkanie „Człowiek bez barier” 

 



Wystawy tematyczne 

     Co roku cała społecznośd szkolna zaangażowana zostaje w 

przygotowanie wystawy dotyczącej świata osób niepełnosprawnych. 
Wystawy mają rozmaity charakter. Są to wystawy plakatów 
dotyczących sławnych osób niepełnosprawnych, prezentacja haseł 
propagujących ideę integracji, instalacje przestrzenne lub wspólne 
pisanie opowieści.  

 

 



 
Warsztaty  

„Niepełnosprawny czyli kto?” 
 

     Dzięki warsztatom uczniowie i ich rodzice mają okazję na własnej skórze 

przekonad się jak trudno zmagad się z niepełnosprawnością i 
ograniczeniami. W ramach programu „Gdy umysł wprowadza zmysły w 
błąd” uczestnicy otrzymują np. precyzyjne zadania, do wykonania których 
zakładają rękawice narciarskie i gogle z ograniczonym polem widzenia.   



 
 

Szczecioska  
Olimpiada Integracyjna 

      Olimpiada to ogromne wydarzenie w życiu dzieci niepełnosprawnych. 

Uczestniczą w niej uczniowie szkół i ośrodków specjalnych ze Szczecina i okolic. 
Szczegółowe zaplanowanie dyscyplin sportowych daje wszystkim dzieciom 
szansę na prawdziwe sportowe zmagania. Uczestnicy traktują zawody bardzo 
poważnie. Dzięki współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 
Uniwersytetu Szczecioskiego organizację olimpiady wspiera blisko stuosobowa 
grupa studentów, którzy wspierają zawodników w ich sportowych zmaganiach.  

 

 



„Człowiek bez barier” 

    Spotkanie „Człowiek bez barier” to cykl niezwykłych spotkao z 

osobami niepełnosprawnymi. Dzięki nim uczniowie szkoły, a także- za 
pośrednictwem mediów- społecznośd lokalna mają możliwośd 
poznania osoby, która  mimo trudności osiągnęła sukces osobisty i 
zawodowy. Takie spotkania skłaniają do refleksji nad własnym życiem, 
napawają optymizmem i wiarą, że „niemożliwe jest możliwe”.  

 



Dzieo Autyzmu 

Od kilku lat szkoła prowadzi akcję informacyjną dotyczącą autyzmu i zespołu 
Aspergera. Kampania organizowana jest w okolicach obchodów Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu. Ma ona na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat 
zaburzeo ze spectrum autyzmu oraz wzbudzenie postawy zrozumienia i pomocy 
względem osób nim dotkniętych. Szkolne Obchody Dnia Autyzmu rozpoczynają się 
od tematycznej dekoracji szkoły. Z pomocą uczniów wszystkie okna w szkole zdobią 
niebieskie puzzle. Na gazetkach ściennych pojawiają  się wzruszające wystawy 
dotycząca osób autystycznych. W ramach projektu „Kino ambitne” wyświetlane są 
filmy o tematyce prospołecznej.  



Nauczyciele w przyszłej klasie 1 integracyjnej 

mgr  Monika Górska- Matysiak 
absolwentka Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Szczecioskiego 
pedagog specjalny, nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda, 
terapeuta SI, animator zabaw, a prywatnie mama 
dwójki dzieci, właścicielka psa Kajtka, miłośniczka 
teatru, gier planszowych i wycieczek rowerowych. 

  mgr Dorota Wróbel 
absolwentka Uniwersytetu Szczecioskiego – kierunek: Edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna, ukooczone studia podyplomowe na 
Akademii Rolniczej: Ekologia i ochrona środowiska i w Wyższej Szkole 
Humanistycznej: Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie szczęśliwa mężatka i 
mama dwójki już dorosłych dzieci. Zainteresowania: czytanie książek, 
podróże nie tylko po Polsce, prace ogrodnicze. 



Nasz pomysł na klasę 1 integracyjną 

    Obok realizacji podstawowych założeo edukacji wczesnoszkolnej, rzetelnej pracy, 

dbałości o bezpieczeostwo i wszechstronny rozwój naszych podopiecznych,  

       wychodzimy z propozycją włączenia uczniów do autorskiego projektu 

       „Magiczny świat teatru”. Obydwie jesteśmy miłośniczkami teatru, wspólnie z  

        dziedmi wystawiłyśmy kilka wspaniałych przedstawieo, a także same miałyśmy  

        okazję wystąpid spektaklu charytatywnym.  





Występy uczniów klasy integracyjnej 

 



Wypowiedzi absolwentów 
       

       „(...) Ogólnie nauka w takiej klasie pozwoliła mi w jakimś stopniu zrozumied osoby 
niepełnosprawne, których wcześniej nie rozumiałem. Nauczyciele w stosunku do mnie byli w 
porządku, lecz czasami musieli mnie doprowadzid do porządku w sytuacjach, które czasami 
prowokowałem (…)” 

 

       „(…) Uważam, że klasa integracyjna przynosi dużo korzyści dla nas samych. Dzięki 
przebywaniu wśród osób trochę "inaczej" myślących od nas, możemy zauważyd, że nie każdy 
jest taki sam i każdy zasługuje na wsparcie i zrozumienie. Sądzę, że klasa integracyjna uczy 
nas pewnej dojrzałości i innego spojrzenia na społeczeostwo.” 

 

      „ (…) Pomiędzy klasami zwykłymi i integracyjną jest wielka przepaśd. Problemy w klasach 
zwykłych zazwyczaj dotyczą braku tolerancji i tego, że uczniowie się w ogóle nie dogadują. Są 
tworzone grupy ludzi i wszyscy trzymają się w swoich baokach. Jeśli dojdzie się do takiej klasy, 
to tak na prawdę dochodzisz do jednej z baniek, natomiast w tej klasie tak nie jest, tu 
faktycznie integrujesz się z całą klasą, każdy siebie jakkolwiek zna i wszyscy są po prostu jak 
wielka rodzina.” 



Serdecznie zapraszamy 


