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„Szóstka” to LIDER INTEGRACJI W POLSCE. Od 1992 roku zajmujemy się integracyjnym systemem 
kształcenia. Przez wiele lat wypracowaliśmy skuteczne metody edukacji uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Pedagodzy pracujący w szkole to wszechstronnie wykształceni specjaliści, 
a jednocześnie ludzie z pasją i doświadczeniem, którzy kochają swoją pracę. Oprócz kwalifikacji do 
nauczania przedmiotów, większość nauczycieli ma również uprawnienia do pracy z dziećmi: 
z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, z zaburzeniami widzenia oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ORGANIZACJA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH

W klasie integracyjnej jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego .
Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym. 
W przypadku uczniów niepełnosprawnych treści są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb 
i możliwości. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów  z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność 
ruchową, słuchową, wzrokową lub sprzężoną). W takiej klasie pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel 
przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (nauczyciel wspomagający, który 
jednocześnie jest wychowawcą klasy). 

CO OZNACZA INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE?

Uczniowie niepełnosprawni chodzą do zwykłej szkoły,
a jednocześnie uczą się: 
• nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami, 
• zdobywania doświadczenia w naturalnym
 środowisku szkolnym, 
• akceptowania swojej inności,
• radzenia sobie z trudnościami codziennego życia,
• pokonywania barier.

Sprawni uczniowie uczą się: 
• akceptacji, 
• wrażliwości, 
• empatii, 
• pomocy osobom słabszym, 
• dostrzegania zalet drugiego człowieka, 
• wytrwałości, 
• cierpliwości, 
• szacunku do życia,
• poszanowania zdrowia,
• pokonywania słabości. ZAJĘCIA SPORTOWE

W klasach młodszych uczniowie korzystają 
z bezpłatnych lekcji pływania w ramach 
wychowania fizycznego. Na pasjonatów 
sportu czeka Szkolny Klub Sportowy z zajęcia-
mi: piłki siatkowej, piłki nożnej, squasha. 
Na lekcjach wychowania fizycznego często 
stosuje się elementy alternatywne w formie 
nordic walking, tańca lub bocci. W szkole 
prężnie działa Szkolne Koło Turystyczno-
-Krajoznawcze, oferujące bardzo ciekawe 
sobotnie wycieczki dla wszystkich chętnych 
uczniów. 

DODATKOWE ZAJĘCIA

 

Wszystkim uczniom oferujemy szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci kółek rozwijających 
zainteresowania z poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz zajęcia artystyczne i rozrywkowe. 
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają z zajęć rewalidacyjnych, 
indywidualnie dostosowanych do ich potrzeb i zaleceń wynikających z orzeczenia. Wśród zajęć wspie-
rających proces edukacyjno-wychowawczy odbywają się m.in.: konsultacje przedmiotowe, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z tyflope-
dagogiem, surdopedagogiem, psychologiem, zajęcia terapii ruchowej, treningi umiejętności 
społecznych, terapia pedagogiczna, terapia EEG – Biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej 
i gimnastyki korekcyjnej. Nasi uczniowie uczestniczą w międzynarodowym projekcie eTwinning.   
W klasach starszych uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych projektach i wycieczkach edukacyj-
nych, a na zajęciach fakultatywnych przygotowywać się do konkursów przedmiotowych i egzaminów.  


