
 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej  

w Tychach przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu  

„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń 2020/2021” 

 

 

 

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: 

ZADANIE – 7 

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel 

jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na 

podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę. 

 

Wykonanie: 

W styczniu 2021 roku w klasach I – III zostały przeprowadzone zajęcia na temat:  

„Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.”.  

 

Uczniowie odszukali w słowniku języka polskiego haseł : pełnosprawny i niepełnosprawny. 

Po wyjaśnieniu różnic wszyscy wspólnie zastanawiali się z jakimi trudnościami ma każdy  

z nas problem na co dzień  i w czym to przeszkadza. Następnie uczniowie wskazywali 

możliwe problemy osób  niepełnosprawnych i porównywali je ze swoimi.  

 

Po podzieleniu klasy na dwie grupy, każda z nich otrzymała zadanie. Pierwsza grupa miała 

wypisać różne udogodnienia, przedmioty, które ułatwiają funkcjonowanie osobie 

niepełnosprawnej  w życiu codziennym. Druga grupa miała wypisać  własne pomysły, aby 

ułatwić  życie osobom niepełnosprawnym.  

 

Podczas zajęć uczniowie otrzymali zdanie napisane alfabetem Breila, które mieli odczytać. 

Następnie zapisywali tymże alfabetem swoje imię i  nazwisko (wybrzuszając ołówkiem 

narysowane kropki). Na koniec zajęć uczniowie wskazywali sytuacje, w których należy 

zachować bezpieczeństwo, które mogą doprowadzić do inwalidztwa. 



Wychowawcy starszych  klas przeprowadzili lekcje na temat: Mój przyjaciel jest inwalidą - 

jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.  

Uczniowie poszczególnych klas przygotowali kilka scenek na lekcje wychowawcze, gdzie 

wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia doszli do wniosku, że naszym obowiązkiem jest 

pomagać osobom skrzywdzonym przez los, pomagać im w życiu codziennym, ponieważ oni 

żyją wśród nas. Uczniowie opowiadali historie prawdziwe, które są obok ich. Były to historie 

wzbudzające smutek, współczucie i żal. Podczas opowiadania zastanawiano się nad tym, iż 

wszyscy niepełnosprawni muszą się zmagać ze swoimi problemami wśród zdrowych ludzi. 

Prowadzone  zajęcia miały na celu ukształtowanie postawy tolerancji do niepełnosprawności.. 

Wychowawcy i pani pedagog na zajęciach poinformowała uczniów  o istniejących  ustawach, 

jakie funkcjonują  w naszym państwie, a dotyczą osób niepełnosprawnych. Bardzo ważną 

ustawą, regulującą sytuację osób niepełnosprawnych, jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Znajduje 

się ona w Dz.U. Nr 123 poz. 776. 

Uchwałą sejmu (Monitor Polski Nr 50, poz. 475 z dn. 13.08.1997 r.) została 

ustanowiona Karta Praw Osób Niepełnosprawnych potwierdzająca m.in. prawo do pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, dostępu do dóbr i usług, dostępu do opieki medycznej, 

edukacji, zatrudnienia, życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, a w tym: 

 dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,  

 swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,  

 dostępu do informacji,  

 możliwości komunikacji międzyludzkiej.  

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych jest aktem o charakterze deklaratywnym, a więc nie 

nakłada konkretnych obowiązków wykonawczych na instytucje i urzędy oraz nie daje 

konkretnych uprawnień.  

Uczniowie po zajęciach wykonywali prace plastyczne związane z przedstawioną tematyką. 

(załącznik 1) 

 

 



Galeria: 

Załącznik 1: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efekty: 

1. Docenianie przez uczniów swoich szkolnych i domowych problemów dotyczących 

niepełnosprawności. 

2. Współtworzenie dobrej społeczności szkolnej osobami niepełnosprawnymi ruchowo.  

3. Wyrabianie nawyków na pokochanie osoby niepełnosprawnej. 

4. Wyrabianie szacunku i wyrozumiałości osobom dotkniętym w/w problemem. 

 

Koordynator: Beata Duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


