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Szkoła Podstawowa nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Czarnego Legionu 

w Gostyniu 

 

 

KONCEPCJA KLAS INTEGRACYJNYCH 

 

 

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej bardzo się różni od tradycyjnej. Program 

nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych każdego dziecka. Klasy 

integracyjne są cząstką twórczej i przyjaznej szkoły, jako miejsce naturalnej nauki tolerancji, 

wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci 

niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, 

akceptację odmienności drugiego człowieka, nawiązywanie kontaktów każdego z każdym. 

Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.  

 

W naszej szkole dzieci niepełnosprawne przebywają wśród zdrowych rówieśników, 

pomiędzy którymi przyjdzie im żyć w przyszłości. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków 

i ,,uczyć”, jak żyć w normalnym społeczeństwie. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci najszybciej 

uczą się przez bezpośrednią obserwację i doświadczenie.  

 

Mając na uwadze wszechstronny rozwój każdego dziecka od 1994r. w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Gostyniu organizujemy oddziały integracyjne. W związku z tym: 

kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami 

dzieci niepełnosprawnych. Obecnie: 

a) 3 nauczycieli ukończyło kurs kwalifikacyjny ,,Zasady nauczania i rewalidacji dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym” – uzyskali 

uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęć 

rewalidacyjnych 

b) 8 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, 

c) 2 nauczycielki ukończyły logopedię, 

d) 2 nauczycieli posiada dyplom studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej, 

e) 2 nauczycielki ukończyły studia podyplomowe z surdopedagogiki, 

f) 1 nauczycielka ukończyła studia podyplomowe z tyflopedagogiki. 

g) 1 nauczycielka ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, 

specjalność-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

- Nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych systematycznie uczestniczą w 

kursach doskonalących tematycznie związanych z pracą z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

- W ramach potrzeb organizujemy szkoleniowe rady nt. pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi. 

- Organizujemy spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin pracujących z dziećmi 

niepełnosprawnymi, pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  

- Zachęcamy nauczycieli do udziału w różnych sympozjach, konferencjach na terenie 

województwa i kraju. 

 

Nasza szkoła spełnia warunki odpowiedniej integracji (mała szkoła, odpowiednio 

przystosowane sale lekcyjne, gotowość akceptacji ze strony rodziców dzieci zdrowych i 
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ze strony pedagogów, możliwość zapewnienia fachowej pomocy pedagogicznej, 

psychologa i logopedy, mało liczebne klasy).  

 

- Dzieci chcących się uczyć razem ze zdrowymi rówieśnikami wciąż przybywa. Taki 

stan na pewno nie świadczy o złym traktowaniu dzieci niepełnosprawnych. Rodzice 

zdrowych dzieci często decydują się na umieszczenie dziecka w klasie integracyjnej, 

ponieważ ich starsze dzieci do takiej klasy uczęszczały bądź też czytali w prasie, na 

stronie internetowej szkoły lub słyszeli od znajomych o istnieniu takiej formy nauki w 

naszej szkole. Budującym dla nas jest fakt, iż corocznie w czasie zapisów uczniów 

do klas I wniosek o przyjęcie do naszej szkoły składają rodzice dzieci spoza 

obwodu naszej szkoły, a ponadto zdecydowana większość (średnio ok. 95%)  

wyraża chęć by ich zdrowe dziecko uczęszczało do klasy integracyjnej. 
 

Klasy integracyjne w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Czarnego Legionu  w Gostyniu  tworzy się zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dnia 21 

maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(ze zm.)  Załącznik nr 2.  Liczą od 15-20 uczniów, w tym  3-5 dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI SZKOŁY DO POTRZEB INTEGRACJI 

 

Klasa integracyjna ma swoją salę przygotowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, jak i 

pełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w przedpołudniowych godzinach. 

W klasie integracyjnej poza nauczycielem prowadzącym jest zatrudniony nauczyciel 

współorganizujący kształcenie integracyjne, który zajmuje się uczniami z  

niepełnosprawnością na zajęciach obowiązkowych. 

 

Z uczniami niepełnosprawnymi prowadzone są zajęcia rewalidacyjne–inne przez 

pedagogów specjalnych  w gabinecie rewalidacji wyposażonym do tego celu oraz zajęcia z 

logopedą. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej na podstawie indywidualnego programu. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych  

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz.204, z późn. zm.) w oddziałach 

integracyjnych na zajęciach języków obcych, zajęć komputerowych,  wychowania fizycznego 

podział na grupy jest obowiązkowy w oddziale liczącym co najmniej 3 uczniów 

niepełnosprawnych. 

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

 

Dla oddziałów ogólnodostępnych, w których uczą się niepełnosprawni i dla oddziałów 

integracyjnych dyrektor szkoły ustala plan nauczania zgodnie z ramowym planem nauczania 

dla ogólnodostępnej szkoły podstawowej i szkoły podstawowej specjalnej (odpowiednio wg 

Załącznika nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012r.) 

Szkolny plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin: 

1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z 

wychowawcą 

2. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 

3. dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone. 
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4. zajęć religii/etyki, 

5. zajęć wychowania do życia w rodzinie 

Dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

ustala się następujące zajęcia rewalidacyjne: 

a) korekcyjne wad postawy, 

b) korygujące wady mowy, 

c) orientacji przestrzennej  i poruszania się, 

d) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 

e) inne, wynikające z programów rewalidacji. 

Godziny do dyspozycji dyrektora KN art. 42 pkt.2 można przeznaczyć m.in. na 

zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w 

tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

W uzgodnieniu z organem prowadzącym dyrektor szkoły przydziela dodatkowe 

godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych - zajęcia inne, wynikające z 

programów rewalidacji z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęcia logopedyczne. 

 

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - I ETAP EDUKACYJNY 

Nazwa zajęć Klasa I Klasa II Klasa III 

Edukacja wczesnoszkolna 12 13;1dyr 13;1dyr 

Edukacja plastyczna 1 1 1 

Edukacja muzyczna 1 1 1 

Zaj.komputerowe 1 1 1 

Ed. wczesnoszkolna w.f 3 3 3 

Ed. wczesnoszkolna j. angielski 2 2 2 

Religia/ etyka 2 2 2 

Łącznie liczba zajęć obowiązkowych, 

religii/etyki: 
22 23 23 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów niepełnosprawnych: 

   

- korygujące wady mowy  1 1 1 

- inne, wynikające z programów rewalidacji 2 2 2 

 

 

Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym 

etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

 

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - II ETAP EDUKACYJNY 

 

Nazwa zajęć klasa IV klasa V klasa VI 

Język polski 5 5 6 

Historia i społeczeństwo 1 2;1dyr 2 
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Język angielski 3 3 3 

Matematyka 4 4 5;1dyr 

Przyroda 3 3 3 

Muzyka 1 1 1 

Plastyka 1 1 1 

Zajęcia techniczne 1 1 1 

Zajęcia komputerowe 1 1 1 

Wychowanie fizyczne 4 4 4 

Godzina z wychowawcą 1 1 1 

Religia/etyka 2 2 2 

wychowanie do życia w rodzinie 0 0,5 0,5 

Indywidualne zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych: 

   

- korygujące wady mowy  1 1 1 

- inne, wynikające z programów 

rewalidacji 

2 2 2 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

W szkole podstawowej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych (za wyjątkiem uczniów z 

upośledzeniem umiarkowanym i znacznym) obowiązuje taka sama podstawa programowa 

kształcenia ogólnego określona w Rozporządzeniu MEN w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  

(Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r.). Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 realizujemy 

podstawę programową określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 maja 2014 r. 

(zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół). 

 

Programy realizowane przez dzieci niepełnosprawne. 
 

Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych każdego dziecka. Dzieci 

zdrowe realizują obowiązujący program nauczania, a niepełnosprawne  Indywidualne 

Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 

opracuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.  

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dostosowane są do możliwości 

intelektualnych i poznawczych każdego ucznia. Łączą w sobie elementy programu szkoły 

masowej i  uwzględniają terapię. 

 

Programy rewalidacyjne 
Powstają na początku roku szkolnego w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego ucznia 

objętego rewalidacją. Dwa razy w roku pedagog specjalny dokonuje pisemnego 

podsumowania pracy i osiągnięć ucznia w dzienniku zajęć rewalidacyjnych i z wnioskami 

zapoznaje radę pedagogiczną. 

 

Podczas zajęć nauczyciele specjaliści stosują zindywidualizowany sposób postępowania 

zmierzający do zmniejszenia lub usunięcia odchyleń od normy i zaburzeń w jakimś zakresie, 

np.: 
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- procesów orientacyjno-poznawczych, 

- myślenia i mowy, 

- koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

- sprawności manualnych, 

- samoobsługi i zaradności, 

- sprawności motorycznej i innych. 

 

W pracy terapeutycznej niejednokrotnie wykorzystujemy różne metody i techniki pracy: 

- metody oparte o kontakt z ciałem polegające na dostarczaniu doznań związanych z 

odczuwaniem dotyku i ruchu np.: elementy metody Ch.Knilla, W.Sherboune, 

kinezjologia edukacyjna P.Dennisona, Metoda Dobrego Startu, techniki relaksacyjne, 

ośrodki pracy M.Montessori. 

- Metody integracji sensorycznej, 

- Terapia przez sztukę 

- Zajęcia z wykorzystaniem muzyki, ruchu i rytmu 

- Metody oparte na komunikacji niewerbalnej (pantomima, drama) 

- Aktywizujące metody pracy z grupą . Do najczęściej stosowanych metod w nauczaniu 

integracyjnym należą: 

- aktywny wykład, 

- praca z tekstem – puzzle, 

- pomoce wizualne, 

- pytania i odpowiedzi (heureza), 

- dyskusja, 

- pokaz – demonstracja, 

- burza mózgów, 

- aktywność kreatywna, 

- praca w grupach (liderzy), 

- odgrywanie ról, 

- analiza przypadku, 

- drama, 

- wizualizacja, 

- mapy pamięci. 

 

Priorytetowym zadaniem specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w naszej 

szkole jest m.in. stwarzanie takich warunków, które pobudzają aktywność dzieci i pozwalają 

na ujawnienie tkwiących w każdym potencjalnych zdolności. 

 

Niektóre sposoby angażowania różnych systemów reprezentacji w nauczaniu. 
 

Każdy dzień nauki szkolnej w I etapie kształcenia rozpoczynamy zabawą w kąciku 

relaksacyjnym. Dzieci mają okazję swobodnie wypowiadać swoje myśli, dzielić się 

przeżyciami i wspomnieniami z poprzedniego dnia. Dzięki temu lepiej się poznają i uczą się 

wzajemnej akceptacji. Jest to jednocześnie moment służący zdyscyplinowaniu klasy, 

przygotowaniu dzieci do zajęć edukacyjnych i wyciszeniu po rozmowie. Po zaśpiewaniu 

piosenki na powitanie rozpoczynamy dzień pracy. Dzięki obecności w czasie zajęć dwóch 

nauczycielek jednocześnie oraz małej liczebności klasy podczas każdych zajęć jest możliwość 

indywidualizacji procesu uczenia każdego dziecka. Zapewnia to optymalny rozwój naszych 

wychowanków. Dzień pracy kończymy zazwyczaj w kręgu przyjaźni. Dzieci mówią 

wówczas, czego się nauczyły podczas pobytu w szkole, co robiły na zajęciach, co sprawiało 

im przyjemność a nad czym muszą jeszcze popracować. Nauczycielki przypominają o tym, co 
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mają przygotować uczniowie na następny dzień. Po piosence lub wierszu na zakończenie dnia 

dzieci żegnają się każdy z każdym – jest to zazwyczaj ulubiony moment, gdyż dzieci mogą 

uścisnąć sobie dłonie i przekazać wzajemne życzenia na dalszą część dnia. 

 

I. Angażowanie systemu wizualnego: 

- Umieszczanie w pomieszczeniu lekcyjnym treści dydaktycznych (napisów, plakatów) 

na poziomie oczu 

- Stosowanie taśm wideo, foliogramów, slajdów, tabel, kolorowych pisaków i kredy 

- Pokaz kolorowych interesujących, książek 

- Sporządzanie tzw. map pamięci, czyli syntetycznych, graficznych schematów 

podsumowujących dane zagadnienie 

- Częste stosowanie różnych pomocy naukowych 

- Graficzne wyodrębnianie, zapisywanie i prezentowanie w widocznych miejscach 

kluczowych słów i pojęć 

- Używanie kierowanej wizualizacji, czyli sterowanie wyobraźnią 

- Używanie sformułowań odwołujących się do obrazowego systemu reprezentacji np. 

zaobserwuj, wyobraź sobie, jak widzisz ten problem itp. 

II. Angażowanie systemu słuchowego 

Aby edukacja była atrakcyjna, wykorzystujemy w swojej pracy różne formy 

oddziaływań na dziecko: 

- wiele lekcji organizujemy poza szkołą (wycieczki przedmiotowe), 

- planujemy ,,zieloną szkołę” (w klasie III), 

- terapię sztuką (wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, zajęcia w świetlicy- malarstwo), 

- muzykoterapia (zajęcia pozalekcyjne: chór, zespół instrumentalny, słuchanie muzyki, 

taniec), 

- gimnastykę relaksacyjną umysłu w czasie lekcji wg metody Dennisona, 

- stosowanie metody kontaktu społecznego w formie spotkań z ciekawymi ludźmi, 

 

Pozalekcyjne formy integracji: 
- uczniowie zdrowi i niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich imprezach 

organizowanych na terenie szkoły (akademie, apele, konkursy, zawody itp.), 

- udział w różnych imprezach scalających społeczność szkolną (bale, dyskoteki, akcje 

organizowane przez Samorząd Uczniowski, coroczne spotkania integracyjne o 

określonej tematyce np. Andrzejki, Mikołajki, Powitanie wiosny, Zajączek, Dzień 

Sportu), 

- reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych konkursach, zawodach czy potyczkach, 

- w maju organizowany jest dzień otwarty dla dzieci – uczniów przyszłych klas 

pierwszych integracyjnych i ich rodziców. 

 

Na terenie szkoły wszyscy uczniowie mogą otrzymać nieodpłatną pomoc psychologiczną. 

 

Stworzenie wspólnego frontu oddziaływań pedagogicznych: 
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców – zajęcia prowadzone są zgodnie z 

potrzebami, dodatkowo rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą uczestniczyć w 

każdych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z ich dziećmi przez 

specjalistę. 

- Zapoznawanie rodziców z materiałem nauczania, 

- Prowadzenie warsztatów dla rodziców, 

- Indywidualne rozmowy z rodzicami w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – rodzic 

ma możliwość porozmawiania ze wszystkimi  nauczycielami uczącymi jego dziecko,  
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- Tablica informacyjna na korytarzu szkolnym, 

- Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i rodzicami, 

- Budowanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi poprzez włącznie uczniów 

niepełnosprawnych w życie szkoły (powierzanie zadań, udział w konkursach, 

programach artystycznych, szkolnych turniejach rodzin itp.) 

- Udział uczniów oddziałów integracyjnych i ich rodziców w imprezach sportowo-

rekreacyjnych: pikniki, festyny itp. 

 

 

OCENIANIE UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO  

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów niepełnosprawnych odbywa się na 

zasadach określonych dla uczniów pełnosprawnych. W stosunku do uczniów 

niepełnosprawnych mają dodatkowo zastosowanie uregulowania dotyczące dostosowania 

wymagań edukacyjnych i zwalniania z nauki dodatkowego języka oraz zajęć wychowania 

fizycznego i zajęć komputerowych. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych jest odnotowane w Indywidualnym Programie 

Edukacyjno - Terapeutycznym ucznia. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – na podstawie: 

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego czy zajęć komputerowych na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

  

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

zgodnie z  § 10 STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU  

 

Z koncepcją funkcjonowania klas integracyjnych corocznie zapoznajemy rodziców 

przyszłych pierwszoklasistów w trakcie zapisów do Szkoły Podstawowej nr 1 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu, na spotkaniu ogólnym 

dyrekcji z rodzicami.  
 

 
 

Opracowały: 

mgr Beata Grzegorczyk 

mgr Hanna Kasperska 

mgr Anna Tyrzyk 

 

 

 

 

 

 

 

 


