
BEZPIECZNA SZKOŁA – 
BEZPIECZNY UCZEŃ 
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ul. RATAJA 30, 42-400 ZAWIERCIE 

ZADANIE 7 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem  

Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące 
niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej 

do jury przez szkołę. 
 



W listopadzie 2012r. pedagog szkolny pani Mariola Szczygieł nawiązała 
współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Zawierciu,  

gdzie podopieczni Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym mają szansę 
rozwijać swoje zdolności. Kierownik Warsztatów, pan Dariusz Janeczko 
wyraził zgodę na wizyty młodzieży w w/w Warsztatach oraz wyznaczył 
psychologa WTZ na osobę mającą prowadzić z uczniami konwersatoria 

pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy 
akceptujące niepełnosprawność. 

 
 

W dniach od 26 listopada do 14 grudnia 2012r. młodzież  
 pod opieką pedagoga szkolnego odwiedzała Warsztaty Terapii Zajęciowej 

i uczestniczyła w konwersatoriach. 
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•Na spotkaniach tych uczniowie dowiedzieli się o rodzajach 
niepełnosprawności, ale także o ustawach, jakie funkcjonują w polskim 

prawie, a dotyczą osób niepełnosprawnych. Młodzież dowiedziała się także, 
że uchwałą sejmu (Monitor Polski Nr 50, poz. 475 z dn. 13.08.1997r.) 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 i zatrudnienia. 
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•Osoby niepełnosprawne mają również 
prawo do 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. 
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Młodzież nie tylko brała udział w konwersatoriach,  
ale zapoznawała się również z zasadami funkcjonowania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Mogła także zwiedzić szereg pracowni 
znajdujących się na terenie Warsztatów i zapoznać się z ich 

przeznaczeniem. Uczniowie odwiedzili między innymi: 
 

Pracownię plastyczną, gdzie podopieczni Regionalnej Fundacji 
Pomocy Niewidomym wykonują obrazy, lalki, stroiki i ozdoby 

choinkowe, 
 

Pracownię krawiecką zajmującą się głównie szyciem toreb z filcu 
oraz ubrań regionalnych, 

 
Pracownię ceramiczną, gdzie podopieczni Fundacji wykonują 

naczynia gliniane, płaskorzeźby, aniołki, pojemniki i inne, 
 

Pracownię gospodarstwa domowego, gdzie osoby niepełnosprawne 
uczą się obsługi wszelkich urządzeń AGD, a także wykonywania 
czynności życia codziennego, na przykład pieczenia, gotowania, 

prania i wielu innych. 
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Uczniowie naszej szkoły  
po zwiedzeniu pracowni czynnie włączyli 

się w wykonywane tam przez uczestników 
WTZ prace. 

 
Wspólnie z nimi piekli ciasteczka, 

przygotowywali ozdoby świąteczne 
 i wykonywali ozdoby z masy solnej. 
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Podczas wizyt w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej uczniowie wpadli na pomysł 

zorganizowania kiermaszu ozdób 
świątecznych przygotowanych w 

pracowniach WTZ przez uczestników tych 
warsztatów. Uczniowie klasy III c 

przygotowali plakaty przedstawiające 
ozdoby wykonane przez osoby niewidome i 

zachęcające do wzięcia udziału w 
kiermaszu. 
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Kiermasz odbył się w dniach od 10 do 14 grudnia 2012r. w bibliotece 
szkolnej. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogli kupić między 
innymi aniołki z masy solnej, drewna i porcelany, kolorowe bombki 

zrobione z papieru, Mikołaje z filcu, a także stroiki i inne ozdoby 
świąteczne. 
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Celem zadania 7 było kształtowanie u młodzieży postaw 
akceptujących niepełnosprawność. Biorąc pod uwagę zainteresowanie 

i zaangażowanie uczniów zarówno w konwersatoria,  
jak i w przygotowany przez nich kiermasz, należy stwierdzić, że cel 

ten został osiągnięty. Pieniądze uzyskane podczas kiermaszu zostały 
przekazane kierownikowi WTZ na potrzeby podopiecznych 

Warsztatów. 


