






„Każdy ma prawo do szczęścia 

I swojego miejsca w społeczeństwie" 
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Integracja – „wyraża się w takim wzajemnym 
stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym 
respektowane są te same prawa (...) i w których 

stwarza się dla obu grup identyczne warunki 
maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja 
pozwala, więc osobie niepełnosprawnej być sobą wśród 
innych” (A. Hulek). 



 Międzyszkolne Spotkania Integracyjne są organizowane  

w naszej szkole od 2004 r. Polegają na tworzeniu wspólnych zajęć  

dla uczestników szkół ogólnodostępnych oraz szkół i ośrodków 

specjalnych. 

 W ramach zajęć pozalekcyjnych – w 2003 r. – została 

zorganizowana grupa integracyjna. Tworzyły ją dzieci dotknięte 

niepełnosprawnością i dzieci zdrowe. Raz w miesiącu odbywały się  

spotkania integracyjne. Praca „bardzo małymi kroczkami” przynosiła 

pozytywne efekty we wzajemnym obcowaniu dzieci naszej szkoły.  

Po roku pracy postanowiłam rozszerzyć zakres swojej działalności  

i zorganizowałam I Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne,  

a potem następne. Do tej pory udało mi się zorganizować siedem 

takich świąt. Tematyka była różnorodna. Każde było też pod innym 

hasłem: ,,Poznajmy się”, ,,Bawmy się’’, ,,Niech żyje bal”, ,,Dzielmy 

się radością”, ,,W wielkanocnym nastroju”, ,,Zabawa w teatr”, 

„Razem być”. 



 Zaproszenie do wspólnej zabawy przyjęły szkoły ogólnodostępne: 

Szkoła Podstawowa w Trzeszczanach, Nieledwi i Miączynie oraz Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu, w Świdniku k. Lublina, 

Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny „Krok za Krokiem” w Zamościu, 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Zamościu, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie i w Zamościu. 

 Udział wszystkich dzieci w przygotowywanym programie był 

dla nich niezwykłym doświadczeniem. Przeżywały radość z odniesionego 

sukcesu, gdyż były w centrum zainteresowania. Osoby, które nie mogły 

wystąpić w inscenizacjach uczestniczyły w quizie lub innej roli 

dostosowanej do ich możliwości (pomoc w rozdawaniu nagród itp.). Widok 

uśmiechniętych dzieciaków był najpiękniejszym elementem tych spotkań.  

 Spotkania umożliwiały wzajemne poznanie się rówieśników 

z różnych szkół, stwarzały możliwość wspólnej zabawy dzieciom o różnym 

stopniu rozwoju intelektualnego i fizycznego, wyzwalały różnorodną 

aktywność dziecięcą, a jednocześnie pozwalały przyjemnie spędzać wolny 

czas.  



 Międzyszkolne Spotkania Integracyjne miały też na celu 

kształtowanie u uczniów zdrowych postaw empatii wobec 

niepełnosprawnych, promowanie pozytywnego wizerunku osób 

niepełnosprawnych, uwrażliwianie na potrzeby innych, które prowadziłoby 

do niesienia pomocy, by w przyszłości to dorosłe środowisko było dla nich 

miejscem pełnym tolerancji i życzliwości. 

 Rezultatem organizowanych Międzyszkolnych Spotkań 

Integracyjnych były zajęcia teatralne. Nasz dorobek prezentowaliśmy 

nie tylko w ramach programu artystycznego spotkań integracyjnych,  

ale również występowaliśmy gościnnie w zaprzyjaźnionych szkołach, 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz warsztatach terapii 

zajęciowej powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego, a także braliśmy 

udział w przeglądach powiatowych teatrów dziecięcych. Nasze sukcesy to: 

•  wyróżnienie i I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych w 

Złojcu, 

•  I miejsce podczas Zamojskich Premier Teatralnych, 

•  I miejsce Wojewódzkiego Festiwalu Najciekawszych Widowisk 

Teatralnych w Lublinie. 



 Kolejną korzyścią organizowanych spotkań było pozyskiwanie 

przeze mnie sponsorów na wyjazdy i wycieczki dla moich podopiecznych. 

Dzięki temu moi wychowankowie wielokrotnie byli na basenie, w kinie,  

w teatrze. Zwiedzili Zamość, Hrubieszów, Lublin i Warszawę. Dzięki 

pozyskanym środkom finansowym urządziłam też salę zajęć 

rewalidacyjnych, gdzie moi podopieczni mieli miejsce do pracy i zabawy, 

swoją „oazę”, ja zaś swój warsztat pracy.  

 W swojej pracy spotykałam wiele przychylnych osób i instytucji, 

które wspierały moje przedsięwzięcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych  

i pochodzących z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Do sponsorów 

należą: Dyrekcja Zespołu Szkół w Grabowcu, Gminny Ośrodek Kultury  

w Grabowcu, Biblioteka Publiczna w Grabowcu, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grabowcu, Bank Spółdzielczy 

w Grabowcu, Dyrektor PKS - Zamość, Pani Jolanta Kwaśniewska Prezes 

Fundacji ,,Porozumienie bez barier”, Pan Dariusz Pawłoś Prezes Fundacji 

,,Polsko – Niemieckie Pojednanie” w Warszawie, Pan Mariusz Grad – Poseł 

na Sejm RP, Pani Małgorzata Michalska Dyrektor LXXIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Warszawie.  





        INSCENIZACJA – „SZCZOTKA I GRZEBIEŃ” 



INSCENIZACJA – „SAMOCHWAŁA” 



PODZIĘKOWANIA – „SERCEM ZA SERCE” 



WSPÓLNA ZABAWA INTEGRACYJNA 





MINI LISTA PRZEBOJÓW 



MINI LISTA PRZEBOJÓW 



MINI LISTA PRZEBOJÓW 



OBIAD 



WSPÓLNA ZABAWA INTEGRACYJNA 





GRUPA INTEGRACYJNA W INSCENIZACJI  
„NIECH ŻYJE BAL” 



KONKURS „BAJKOWE POSTACIE” 



BAL 
PRZEBIERAŃCOW 

WSPÓLNY OBIAD  
I DEGUSTACJA 

PĄCZKÓW W TŁUSTY 
CZWARTEK 



NAGRODY I PODZIĘKOWANIA 



WSPÓLNA ZABAWA INTEGRACYJNA 





GRUPA INTEGRACYJNA W INSCENIZACJI 
„BETLEJEMSKA DOBRANOCKA” 



WSPÓLNE 
KOLĘDOWANIE 



Obiad i zabawa integracyjna dla dzieci, a anioły dla 
opiekunów, aby nie zabrakło im „anielskiej cierpliwości ” 





GRUPA INTEGRACYJNA W INSCENIZACJI  
„W WIELKANOCNYM NASTROJU” 



GRUPA INTEGRACYJNA  
W INSCENIZACJI  

„W WIELKANOCNYM 
NASTROJU” 



INSCENIZACJA „WESOŁY NAM DZIEŃ NASTAŁ” 









GRUPA INTEGRACYJNA TAŃCZY  
”POLKĘ KOWBOJKĘ” 



SOSW W ZAMOŚCIU 
W INSCENIZACJI  

„COŚ TAM W LESIE 
HUKNĘŁO” 



UCZNIOWIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  
W MIĄCZYNIE  
W PROGRAMIE 
ARTYSTYCZNYM 

INSCENIZACJA 
„KREDKI”  

W WYKONANIU 
GRUPY TEATRALNEJ 

„ŚMIESZKI” 



„CZERWONY 
KAPTUREK”  

W WYKONANIU 
GRUPY 

TEATRALENEJ 
„PROMYCZKI” 



NAGRODY  
DLA UCZESTNIKÓW 
I ZAPROSZONYCH 

GOŚCI 



PODZIĘKOWANIA ZA ŻYCZLIWOŚĆ  
DLA DYREKCJI ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWCU 





GOŚCIE  
Z WARSZTATÓW 

TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ  

W HRUBIESZOWIE 

PANI DYREKTOR 
BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ  

W GRABOWCU 



GOŚCIE Z OŚRODKA 
REHABILITACYJNO-

EDUKACYJNO-
WYCHOWAWCZEGO 

W ZAMOŚCIU 

ZESPÓŁ 
„METEOR”  

Z WARSZTATÓW 
TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ  
W ZAMOŚCIU 



ZESPÓŁ 
„PROMYCZKI”  

W INSCENIZACJI 
„BAJKA  

O RYBAKU  
I ZŁOTEJ RYBCE” 



WSPÓLNA ZABAWA INTEGRACYJNA 



Co daje uczestnictwo  
w Międzyszkolnych Spotkaniach Integracyjnych? 

 

Uczestnicy: 

• realizują swoje zainteresowania poezją, literaturą, teatrem, 
turystyką, 

• nabywają nowe wiadomości i umiejętności, 

• uczą się empatii i tolerancji, 

• nabywają przydatnych umiejętności interpersonalnych  
(np. dobrego komunikowania się, asertywności, umiejętnego 
rozwiązywania konfliktów), 

• zaspokajają swoje potrzeby, takie jak uznanie i aprobata,   

• mają poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, 

• czują się dowartościowani i  swobodni w grupie intelektualnej, 

• mają możliwość podzielenia się swoimi sukcesami z innymi, 

• znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują pomoc  
i wsparcie. 
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