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BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 
Biblioteka umożliwia uczniom zdobywanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do kontynu-
acji nauki oraz rozwoju zainteresowao i uzdol-
nieo w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. 
Zadaniem nauczycieli bibliotekarzy  jest realizacja 
programu wychowawczego i profilaktycznego. W 
tym celu podjęte zostały następujące działania:  

1. Dostosowanie pomieszczeo i wyposażenia 
biblioteki do nowoczesnych wzorców, tak, aby 
była atrakcyjnym dla uczniów miejscem w szkole. 
Biblioteka jest czynna codziennie od 7.15 do 
16.00, posiada czytelnię oraz Internetowe Cen-
trum Informacji Medialnej z dostępem do Interne-
tu. 

2. Systematycznie i zgodnie z zapotrzebowa-
niami czytelników zgłaszanymi w ankietach wzbo-
gacanie zbiorów bibliotecznych w książki, czasopi-
sma i multimedia. 

3. Prowadzenie zajęd grupowych z zakresu 
edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podsta-
wowej i gimnazjum oraz instruktaż indywidualny 
dotyczący korzystania ze zbiorów, warsztatu in-
formacyjnego biblioteki i Internetu. 

4. Ciekawa i różnorodna oferta imprez czytel-
niczych i konkursów. Corocznie organizowane są 
czytelnicze konkursy afiszowe oraz turnieje dla 
młodszych i starszych uczniów, konkursy recyta-

torskie, obchody Międzynarodowego Dnia Biblio-
tek Szkolnych, uroczyste przyjęcie pierwszoklasi-
stów do grona czytelników, wystawy książek i cza-
sopism. 

5. Aktywna współpraca ze środowiskiem szkol-
nym w zakresie rozwijania uzdolnieo, potrzeb i 
problemów uczniów oraz sposobów i metod ich 
rozwiązywania, opracowywania i wdrażania pro-
gramów profilaktycznych np. „Programu kultury 
słowa i przeciwdziałania agresji słownej”.  

6. Aktywna współpraca z rodzicami. Nauczycie-
le bibliotekarze biorą udział w zebraniach, organi-
zują wystawki książek, przeprowadzają pogadanki 
popularyzujące ideę głośnego czytania i wycho-
wawczych funkcji książki, organizują wspólne im-
prezy czytelnicze, np. wieczorek poetycki pt. ”Co 
czytała moja mama i babcia?”. 

7. Współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym 
polegająca na udziale w miejskich konkursach czy-
telniczych, ortograficznych, plastycznych i recyta-
torskich oraz  w imprezach typu spotkania z pisa-
rzami i ciekawymi ludźmi, wystawy, uroczystości 
rocznicowe. 

8. Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 
oczekującymi na dowóz do domu oraz nieuczęsz-
czającymi na lekcje religii. 

9. Realizacja wieloletniego projektu współpra-
cy ze świetlicą szkolną pt. ”Książka inspiracją do 
poznawania i rozumienia świata”. Przewodnią 
ideą programu było wykorzystanie możliwości 
współdziałania biblioteki i świetlicy w celu nada-
nia książce wysokiej rangi w systemie wartości 
dziecka. Celem programu ułożonego w formie 
atrakcyjnych zadao i zajęd było rozbudzenie pasji 
czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkol-
nym. Program spotkał się z dużym zainteresowa-
niem i zaangażowaniem uczniów, którzy wyrazili 
swoje zadowolenie w corocznej ankiecie podsu-
mowującej realizacje projektu. 

 
Maria Dawidowicz, 

nauczyciel biblioteki  

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAO I UZDOLNIEO UCZNIÓW 

Przyjęcie pierwszoklasistów do grona  

czytelników naszej biblioteki. 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA  

I TURYSTYCZNO-REGIONALNA 
 
Głównym celem działao prowadzonych w ra-

mach edukacji ekologicznej jest kształtowanie 
postawy człowieka wrażliwego na piękno przyro-
dy, dostrzegającego zagrożenia środowiska oraz 
aktywnie uczestniczącego w działaniach na rzecz 
jego ochrony. 

Uczniowie klas IV - VI i gimnazjum  biorą udział 
w zajęciach terenowych – prowadzą obserwacje 
organizmów w ich naturalnych środowiskach. Za-
poznają się z różnymi formami ochrony przyrody 
uczestnicząc w wycieczkach do rezerwatów przy-
rody, parków narodowych i krajobrazowych. Po-
znają pomniki przyrody w mieście i osobliwości 
ścieżek przyrodniczych.  

Z zaangażowaniem biorą 
udział w akcjach porząd-
kowania wyznaczonych 
terenów zie lonych 
(dwukrotnie w ciągu roku 
szkolnego), zbiórkach 
puszek i baterii (w ra-
mach kampanii „Czystośd 
dla Lubina”), środków 
finansowych i żywności 
dla bezdomnych zwierząt.  
Z okazji Dnia Ziemi uzu-
pełniają nasadzenia 
drzew i krzewów wokół 

szkoły.  
Uczniowie szczególnie zainteresowani uczest-

niczą w zajęciach kół pozalekcyjnych, gdzie zapo-
znają się z głównymi problemami ekologicznymi 
współczesnego świata. Przeprowadzają liczne eks-
perymenty, prowadzą obserwacje, wykorzystują 
programy multimedialne, prasę i literaturę ekolo-
giczną. Przygotowują okolicznościowe audycje 
nadawane przez szkolny radiowęzeł (związane z 
akcją „Sprzątanie świata”, Miesiącem Dobroci dla 
Zwierząt, Dniem Ziemi, Światowym Dniem Ochro-
ny Środowiska),  spektakle teatralne, prezentowa-
ne na forum szkoły oraz zajęcia warsztatowe dla 
młodszych kolegów. 

Absolwent gimnazjum powinien posiadad wie-
dzę i umiejętności z zakresu ekologii, które wyko-

rzysta w życiu. Chciałabym, aby uczeo po zakoo-
czeniu realizacji projektu edukacji ekologiczno – 
turystycznej potrafił ocenid stan środowiska, za-
proponowad rozwiązania, aby miał wykształconą 
świadomośd ekologiczną, chętnie uczestniczył w 
wycieczkach turystycznych oraz brał udział w ak-
cjach ekologicznych. 

Zgodnie z założeniami programu jego treści  
realizowane były przeze mnie na zajęciach koła 
ekologiczno-turystycznego, godzinach wycho-
wawczych i biologii oraz przez nauczyciel geografii 
i historii. Zajęcia koncentrowały się na tematyce 
ochrony przyrody w ujęciu celów, zasad i metod 
oraz konkretnych przykładów ochrony przyrody w 
Lubinie i okolicach. Uczniowie przeprowadzali 
obserwację parków miejskich Lubina, analizowali 
stan zachowania drzewostanów na „Szlaku po-
mników przyrody” oraz na „Drodze do dębów”, 
badali czystośd wód doliny Zimnicy. 22 kwietnia 
2007 roku z okazji Dnia Ziemi przeprowadzili 
warsztaty dla czwartych klas szkoły podstawowej 
pt. „Las moim domem”. Gimnazjaliści dwukrotnie 
brali udział w sprzątaniu miasta. Niewątpliwie 
uatrakcyjnieniem edukacji ekologiczno – tury-
stycznej były wycieczki, rajdy rowerowe, konkursy 
oraz zajęcia dydaktyczne w terenie. 

Dzięki programowi edukacji turystyczno - re-
gionalnej uczniowie gimnazjum poszerzyli swoją 
wiedzę dotyczącą zachowao proekologicznych, a 
także poznali nowe formy aktywnego wypoczyn-
ku. Wykształcili oni w sobie zachowania godne 
turysty-ekologa i zaczęli samodzielnie poszukiwad 
rozwiązao przyrodniczych problemów. 

Podejmowane działania kształtują właściwy 
stosunek dzieci i młodzieży do przyrody oraz po-
głębiają ich świadomośd ekologiczną. Potwierdze-
niem tego są bardzo wysokie lokaty uczniów w 
międzyszkolnych i gminnych konkursach ekolo-
gicznych oraz wyróżnienia w ogólnopolskim kon-
kursie „Eko–planeta”. 

Julitta Frankiewicz, 
nauczyciel przyrody i biologii 

 
Małgorzata Hurej, 

nauczyciel przyrody 

Plakat promujący akcję 

„Czystośd dla Lubina” .  
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SEKCJA JUDO DZIEWCZĄT  

„KUGUAR” 

 
Duża, otyła dziewczynka siedzi w kącie na ław-

ce. Jest przygnębiona. Koledzy nie wybierają jej 
do drużyny i wyśmiewają, gdy coś jej nie wyjdzie. 
Łatwo się męczy, więc mama  dla świętego spoko-
ju, napisze kolejne zwolnienie. Czy znacie ten ob-
razek z lekcji wychowania fizycznego? Tak, te gru-
be, jak i te  chude dzieci, maja problem z odnale-
zieniem się w życiu szkolnym i na lekcjach wycho-
wania fizycznego. Stale towarzyszą im jakieś do-
cinki, które nawet powiedziane z sympatią, bolą. 
Tacy uczniowie chcą byd niewidzialni.   

 A co zrobid z dziewczynką -„chuliganem” pro-
wokującą bójki, nadaktywną  ruchowo, przelatują-
ca po korytarzach szkolnych na przerwach jak bu-
rza? Czy agresywna postawa, nadmierna waga czy 
też niedowaga  może się stad atutem dziecka? 
Oczywiście, może. 

Dla tych uczennic utworzyliśmy w  2004 r w 
naszej szkole sekcję judo. Judo daje szansę dzie-
ciom dużym i ciężkim, małym i chudym. Dziewczy-
ny wyszły z cienia, bo robiły coś innego niż wszy-
scy. Kolejne zawody mobilizowały do wytężonej 
pracy. Sukces na macie powoli przeradzał się na 
sukces dydaktyczny. Zawodniczki  nauczyły się 
systematyczności i dyscypliny, szybkiej analizy 
sytuacji i podejmowania decyzji. Kolejna analiza, 
co zrobiłam źle? Następna walka będzie lepsza. 

Spotkania na zawodach i zgrupowaniach z zawod-
nikami z innych miast i krajów kształtowały u za-
wodniczek zachowania społeczne, uczyły współ-
pracy w grupie, ale też samodzielności w świecie 
poza szkołą i domem. Dziewczyny powoli wycho-
dziły z cienia. Stawały się pewniejsze, ponieważ 
zostały Mistrzyniami  Dolnego Śląska w Judo. Wy-
magało to trochę czasu, pracy i ludzi którzy dali im 
szansę.  

 
P.S. Dziewczynka z ławki w kącie  zdobyła 5 

miejsce na Mistrzostwach Europy Młodzików w 
Judo Dziewcząt. Mama już nie pisze zwolnieo. 

 

Ewa Stwiertnia, 
trener sekcji judo „Kuguar” 

Liczne medale i puchary to efekt ciężkiej  i systema-

tycznej pracy zawodniczek. 

PRACOWNIA PLASTYCZNA 

Organizując swoją pracę dydaktyczno - wycho-
wawczą staram się dla potrzeb skutecznego i efek-
tywnego przebiegu procesu edukacyjnego wytwo-
rzyd uczniom przyjazny klimat i atmosferę pracy 
podczas zajęd. Warunki aktywnego ich uczestnic-
twa wspiera element konfrontacji, rywalizacji i 
satysfakcjonowania za włożoną pracę. Organizacja 
konkursów, plenerów, warsztatów twórczych czy 
wycieczek edukacyjnych dostarcza w swych meto-
dologicznych treściach skutecznych bodźców, po-
zytywnie symulujących aktywnośd moich pod-
opiecznych. Uczniowie każdej klasy, w której uczę 
plastyki, przynajmniej raz w semestrze biorą 

udział w lekcji muzealnej organizowanej w Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Ta forma zajęd 
dostarcza uczniom treści, które mają wymiar prag-
matyczny a tym samym i społeczny przygotowując 
ich do obcowania ze sztuką w życiu dorosłym. W 
mojej pracy element jasnego i precyzyjnego sta-
wiania celów uczniom odgrywa bardzo istotną 
rolę w skutecznym działaniu pedagogicznym. 
Uczniowie mają przez to pełną świadomośd moich 
oczekiwao jako osoby kierującej tokiem lekcji - 
dotyczy to zarówno problematyki oceny jak i rygo-
rów pracy podczas lekcji. 

Kolejnym bardzo istotnym elementem wspie-
rającym skutecznośd mojego pedagogicznego 
działania jest fakt, bardzo dobrego wyposażenia 
pracowni przedmiotowej w sprzęt, materiały i 
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pomoce do zajęd (materiały malarskie, papiernicze, 
sprzęt techniczny i audiowizualny). Na moich lek-
cjach nie ma dzieci nie pracujących. Ci, którzy nie 
przyniosą na zajęcia materiałów (nie zawsze ze 
swojej winy), otrzymują je ode mnie. Wypracowa-
ne przeze mnie przez lata takie formy i metody 
pracy na lekcji pozwalają mi na sformułowanie opi-
nii, że dzieci, oprócz zadowolenia z efektów swojej 
pracy, wyposażane są w niezbędne nawyki i prze-
konanie, że praca i wysiłek popłaca, że wkład pracy 
jest dostrzegany a efekt pracy jest nośnikiem jego 
osobistych wartości. 

W swojej długoletniej praktyce pedagogicznej 
wielokrotnie spotkałam trudne wychowawczo 
przypadki, które obiegowa opinia szkolna definio-
wała takimi określeniami jak: „nieuk”, „leo", „bez 
przyszłości i koncepcji na życie", „nie ma już na 
niego siły" itp. W zdecydowanej większości takich 
przypadków uczniowie ci wykazywali odmienną 
postawę na moich lekcjach. Ich aktywnośd i zaan-
gażowanie twórcze w zajęciach praktycznych było 
jednak zdecydowanie większe niż na lekcjach z 
historii sztuki pełnej werbalnej wiedzy, bogatej w 
terminologie i definicje. 

Indywidualnego prowadzenia wymagają ucznio-
wie artystycznie uzdolnieni. Wymagają oni umie-

jętnego stymulowania ich rozwojem, stałego pobu-
dzania motywacji do aktywności szkolnej - najsku-
teczniej drogą indywidualnego sukcesu, 

Trafny dobór metod pracy na lekcji, maksymal-
na indywidualizacja pracy z uczniem, udział w zaję-
ciach poza lekcyjnych, wspólne przygotowywanie 
imprez szkolnych, wystaw, udział w konkursach 
plastycznych, uczestnictwo w warsztatach i plene-
rach malarskich, sprzyjające aktywności klimat, 
warunki oraz atmosfera pracy twórczej to podsta-
wa efektywnego przebiegu procesu dydaktycznego 
na lekcjach i zajęciach tego przedmiotu. 

 
Irena Oleksyn, 

nauczyciel plastyki 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE  
 
Dla uczniów o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych, realizujących naukę w klasach integracyj-
nych zorganizowano zajęcia terapeutyczne na któ-
rych pracujemy nad zaburzeniami w sferze po-
znawczej, emocjonalnej, społecznej, z dysfunkcja-
mi i deficytami rozwojowymi. 

Doboru uczniów dokonuje się na podstawie 
konsultacji z wychowawcami poszczególnych klas, 
a następnie oferta przedstawiana jest rodzicom 
wytypowanych dzieci. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 
dwie godziny lekcyjne. 

W pracy z dziedmi realizowane są cele ogólne 
oraz indywidualne, dobrane do potrzeb poszcze-
gólnych uczniów. 

Pierwsze ukierunkowane zostają na: 
- tworzenie korektywnego środowiska poprzez 

integrację grupy, zapewnienie jej członkom poczu-

cia akceptacji, bezpieczeostwa, zaufania, 
- rozwianie umiejętności współdziałania w gru-

pie, kształtowanie pozytywnych więzi, 
- tworzenie możliwości odreagowania emocjo-

nalnego, podniesienie własnej samooceny, samo-
poznanie i samoświadomośd,  

- stymulowanie ogólnorozwojowe, rozbudzanie 
aktywności, ekspresji, myślenia twórczego. 

 Cele indywidualne dotyczą dwiczeo i uspraw-
niania wybranych procesów psychomotorycznych, 
eliminowania zaburzeo w sferze emocjonalno-
społecznej. 

W trakcie zajęd stosowane są między innymi 
takie formy pracy jak: różnorodne gry i zabawy 
psychologiczne, dwiczenia pantomimiczne, głoso-
we, techniki plastyczne, autoprezentacja oraz dwi-
czenia z zakresu terapii pedagogicznej usprawnia-
jące zaburzone funkcje.  

Iwona Wiśniewska 
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 RODZINNY TURNIEJ SPORTOWY 

 
Głównym celem cyklicznie organizowanych 

Rodzinnych Turniejów Sportowych jest zacieśnia-
nie więzi rodzinnych, nauka aktywnych form spę-
dzania wolnego czasu i rozwijanie ogólnej spraw-
ności ruchowej uczestników. 

Turnieje organizowane są dla uczniów klas 
kształcenia zintegrowanego i ich rodziców. Uczest-
nikami spotkao są zarówno dzieci zdrowe, jak i 
niepełnosprawne, a konkurencje sportowe są tak 
dobrane, że każdemu stwarzają szansę odniesie-
nia sportowego sukcesu. 

Uczniowie i ich rodzice uczestniczą w konku-
rencjach sportowych z wykorzystaniem różnorod-
nych przyrządów gimnastycznych. Elementem 
urozmaicającym imprezę są zajęcia z pedagogiki 
zabawy. 

Uwieoczeniem sportowych zmagao jest wyło-
nienie zwycięzców oraz wręczenie nagród oraz 
pamiątek. 

Organizacja takiej imprezy to niepowtarzalna 
okazja do wspólnej zabawy, wpływa na nawiąza-
nie pozytywnych relacji między dziedmi zdrowymi 
i niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami. 

Opiekunom dzieci niepełnosprawnych daje 
możliwośd zaobserwowania, jak ich dziecko funk-
cjonuje w zespole, jak rozwija swoją sprawnośd 
ruchową. 

Podejmowane działania o charakterze sporto-
wym spełniły oczekiwania dzieci i ich rodziców. 
Wszyscy uczestnicy wyrazili chęd udziału w rodzin-
nym turnieju w następnym roku szkolnym. Rodzi-
ce dzieci niepełnosprawnych, obserwując sporto-
we zmagania swoich wychowanków, chętnie przy-
stąpili do innych ofert szkoły, między innymi do 
szkolnego programu sportu osób niepełnospraw-
nych  „Uśmiech, zabawa, dobra  gra - Tacy Sami". 

 
Urszula Walicka, 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA  
 
W ZSI świetlica szkolna jest miejscem, gdzie 

uczniowie spędzają wolny czas przed i po zakoo-
czeniu lekcji. Nauczyciele realizują zadania opie-
kuoczo–wychowawcze, które obejmują  uczniów 
kl. I-III. 

Nauczyciele po wnikliwych obserwacjach, roz-
mowach z wychowawcami klas nauczania zinte-
growanego oraz specjalistami z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej opracowali pro-
gram grupy terapeutyczno-relaksacyjnej. Celem 
naszej pracy było eliminowanie zachowao niepo-
żądanych (agresja, przemoc, nieśmiałośd, brak 
komunikacji).  Zajęcia prowadzone były od paź-
dziernika do maja w każdy czwartek podczas  ciszy 
poobiedniej. W minionym roku szkolnym zostało 
przeprowadzonych 29 bloków tematycznych przy 
wykorzystaniu aktywizujących metod pracy oraz 
szeregu  pomocy dydaktycznych. Były to m.in. za-

jęcia muzyczne, plastyczne, bajki relaksacyjne, gry 
i zabawy. Do każdych zajęd nauczyciel opracowy-
wał scenariusz, podsumowania zajęd dokonywał 
na podstawie  rozmowy z uczniami, konkursów 
wiedzy, obserwacji zachowao i dokonao dzieci.  

Nawiązałyśmy współpracę z policjantem, który 
przeprowadził spotkania w świetlicy dotyczące 
bezpieczeostwa w drodze do szkoły, podczas prze-
rwy świątecznej,  ferii oraz wakacji.   

Zorganizowałyśmy   pogotowie świetlicowe, 
którego zadaniem była doraźna pomoc w nauce.  

Przy współpracy biblioteki opracowałyśmy i 
zrealizowałyśmy program  „Książka   inspiracją do 
poznawania i rozumienia świata”, którego celem 
było rozbudzenie pasji czytelniczych. 

Podjęte działania wpłynęły na stworzenie wa-
runków dla prawidłowego rozwoju osobowości 
wychowanków, zaspokojenia potrzeb indywidual-
nych, zapewnienie opieki uczniom. 

 
Małgorzata Sołoducha 

Uśmiech, zabawa, dobra  gra! 
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EEG BIOFEEDBACK W TERAPII 

LOGOPEDYCZNEJ  
 
EEG Biofeedback jest metodą działającą w opar-

ciu o fale mózgowe i należy do metod uczenia się. 
Dziecko samo uczy się (za pomocą sprzężenia 
zwrotnego), jak jego własny mózg powinien odpo-
wiednio pracowad przy minimalnym zużyciu ener-
gii, wykorzystując wszystkie możliwości funkcji po-
znawczych i optymalizując koncentrację uwagi, 
pamięd, sen, twórczośd, organizację i planowanie 
własnych poczynao. 

Od września 2006 roku realizuję w szkole autor-
ski program „EEG Biofeedback w terapii logope-
dycznej”. Programem objęci zostali uczniowie  
z zaburzeniami mowy, którym towarzyszą proble-
my z koncentracją uwagi, pamięcią, samoakcepta-
cją, motywacją do pracy, a także związane są  
z wysokim poziomem stresu i lęku. Terapia logope-
dyczna została więc wsparta treningami EEG BF w 
wymiarze 10 godzin tygodniowo i ma charakter 
indywidualny. 

Uczniowie u których zaburzeniom mowy towa-
rzyszy niskie pobudzenie, zwolnione tempo pracy, 
zaburzenia koncentracji i uwagi, zmęczenie,  objęci 
są dominującym treningiem lewostronnym (Beta/
Theta). Trening ten stymuluje do działania, zwięk-
sza szybkośd procesów intelektualnych, podwyższa 
samoocenę. Natomiast uczniowie z zaburzeniami 
mowy, u których obserwuje się pobudzenie, pod-
wyższone napięcie ciała, lęk, niecierpliwośd, impul-
sywnośd objęci są dominującym treningiem prawo-
stronnym (SMR/Theta). Trening ma za zadanie wy-
ciszyd, uspokoid, poprawid odczuwanie własnego 
ciała, emocji, prowadzid do spokojnego ogniskowa-
nia uwagi. 

Ewaluacji dokonuje się w oparciu o analizę ilo-
ściową i jakościową treningów, obserwację oraz 
wywiad z rodzicami i nauczycielami ucznia. Uzyski-
wane efekty to nie tylko wzrost sprawności języko-
wej uczniów, ale także polepszenie nastroju, samo-
oceny, wzrost motywacji, co niewątpliwie korzyst-
nie wpływa na pozostałe funkcje poznawcze. 
  

Nina Wojnałowicz, 
logopeda  

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 

MUZYKOTERAPIA 
   
Muzyka łagodzi obyczaje... Jako środek poza-

werbalny doskonale trafia do dzieci. Dobrze do-
brana stwarza warunki do aktywności, do przeży-
cia estetycznego i spełniania się. Pobudza dzieci 
apatyczne i uspokaja nadpobudliwe, harmonizuje 
nieskoordynowane elementy ciała, podnosi precy-

zję ruchu, pomaga przełamywad kompleksy i lęki, 
służy dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi. Ma 
niezaprzeczalną wartośd terapeutyczną, profilak-
tyczną, kompensacyjną i rekreacyjną. Wspomaga 
obniżenie u dzieci niekorzystnego napięcia i stresu, 
który powstaje m.in. w szkolnym systemie eduka-
cyjnym. 

Wymienione walory muzyki czynią zasadnymi 
zajęcia profilaktyczne o charakterze muzykotera-
peutycznym. Zajęcia tego typu oddziałują na wy-
obraźnię dzieci, na ich wrażliwośd, w miarę możli-
wości rozwijają zdolności i umiejętności, które mo-
gą byd wykorzystane w komunikacji międzyludzkiej 
i w nauce. Muzykoterapia służy rewalidacji i 
wszechstronnemu rozwojowi, pomaga kształtowad 
i zmieniad osobowośd, przygotowuje też do udziału 
w życiu społecznym. 

Zajęcia skierowane są do uczniów klas 4-6 szko-
ły podstawowej. Cotygodniowe spotkania w sali 
świetlicy szkolnej trwają 90 minut.         

Metoda, którą preferuję to Mobilna Rekreacja 
Muzyczna wg M. Kieryła. Do zabaw i gier typowo  

          
W muzykoterapii wykorzystywane sa m. in. misy dźwiękowe. 
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INTEGRACJA DZIECI  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Integracja dzieci niepełnosprawnych  w naszej 

szkole odbywa się na wielu płaszczyznach: spo-
łecznej, funkcjonalnej, rówieśniczej, edukacyjnej. 
Celem prowadzonych przez wszystkich pracowni-
ków działao jest wyrobienie postawy wyrozumia-
łości oraz akceptacji niepełnosprawności, dostar-
czenie dzieciom pomysłów na spędzanie wolnego 

czasu, poprawa sprawności ruchowej, aktywne 
włączenie rodziców w proces rehabilitacji. W na-
szej szkole integracja jest procesem obustronnym. 
Każdy się od kogoś uczy, każdy musi znaleźd swoje 
miejsce w grupie.   

Wśród działao, które przyczyniają się do inte-
gracji dzieci niepełnosprawnych, jest  Szkolny Pro-
gram Sportu Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech 
zabawa i dobra gra – tacy sami”, wprowadzony w 
październiku 2006r. Autorami programu i osoba-
mi realizującymi go są: pani Jadwiga Kaliciak- Pie-
czyoska oraz pani Ewelina Mazurek. Adresatami - 
- uczniowie niepełnosprawni ruchowo z klas szko-
ły podstawowej oraz gimnazjum. Celem programu 
jest: 
- podniesienie sprawności ruchowej oraz  pozio-
mu poszczególnych zdolności motorycznych,  
- wyrabianie odwagi ruchowej oraz takich cech 
charakteru jak: samodzielnośd, wytrzymałośd, 
umiejętnośd działania w grupie,  
- kształtowanie odpowiedzialności za własne zdro-
wie, wyrabianie odporności psychicznej i zaradno-
ści w życiu, 
- integracja uczniów i doskonalenie relacji kole-
żeoskich. Uczniowie niepełnosprawni z opiekunami uczestniczą w Parao-

plimpadzie 

muzycznych włączam również techniki biblio-, 
plastyko- i choreoterapii.      

Metoda, którą preferuję to Mobilna Rekreacja 
Muzyczna wg M. Kieryła. Do zabaw i gier typowo 
muzycznych włączam również techniki biblio-, 
plastyko- i choreoterapii. Jako masażysta dźwię-
kiem chętnie stosuję elementy metody P. Hessa - 
„Masaż dźwiękiem”. Materiałem, jakim posługuję 
się w czasie zajęd, są: gry, zabawy, dwiczenia mu-
zyczne, wybrane fragmenty utworów przeznaczo-
nych do słuchania. Dobór materiału związany jest 
z nastrojem, emocjami i potrzebami grupy. W za-
leżności od predyspozycji i uzdolnieo dziecka sta-
ram się dobierad takie formy jego aktywności na 
zajęciach, które pozwolą mu czynnie w nich 
uczestniczyd (np. gra na instrumentach, śpiew, 
ruch z muzyką, tworzenie i percepcja muzyki, 
kształcenie wyobrażeo muzycznych). Narzędzia, 
które służą mi i moim wychowankom podczas 
spotkao muzykoterapeutycznych to przede 
wszystkim: nagrania muzyczne, instrumenty per-

kusyjne oraz misy dźwiękowe. Prowadząc zajęcia 
zgodnie z modelem MRM M. Kieryła, zwykle przez 
kilka pierwszych minut spotkania obserwuję gru-
pę, która znajduje się w dowolnym, niezorganizo-
wanym ruchu. Informacje, które uzyskuję, poma-
gają mi wyznaczyd czas trwania kolejnych etapów 
muzykoterapii (odreagowanie, zrytmizowanie, 
uwrażliwienie, relaksacja, aktywizacja). Spotkanie 
kooczę krótkim podsumowaniem – rozmową z 
dziedmi. Stanowi ona jednocześnie rodzaj ewalu-
acji. 

Ważne jest, aby na zajęciach panowała atmos-
fera swobody, niewymuszonej dyscypliny podczas 
dwiczeo, radości... Wówczas istnieje szansa na to, 
aby opanowad nieśmiałośd, zmniejszyd, a nawet 
pozbyd się zahamowao psychicznych czy niezręcz-
ności fizycznej.  

Magdalena Hapel 

USPOŁECZNIENIE I KULTURA OSOBISTA UCZNIÓW 
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Cele programu realizowane są poprzez: syste-
matyczne prowadzenie zajęd raz w miesiącu, cy-
kliczne spotkania z przedstawicielami różnych 
dyscyplin sportowych, udział  uczniów w zawo-

dach sportowych organizowanych na terenie 
szkoły i na terenie naszego miasta, włączanie ro-
dziców  do aktywnego udziału w zajęciach sporto-
wych (organizowanie zajęd otwartych). W pracy z 
dziedmi wykorzystujemy Metodę Weroniki Sher-
borne. 

Współpracujemy z Zespołem Szkół Specjalnych 
oraz Ośrodkiem Rehabilitacyjnym, organizując 
imprezy sportowe (turnieje ringo, Olimpiady Inte-
gracyjne). Nasze imprezy promujemy umieszcza-
jąc informacje i zdjęcia na stronie internetowej 
szkoły (www.zsilubin.glt.pl) oraz gazetkach ścien-
nych. 

 

Ewelina Mazurek 

 
 

Uczniowie niepełnosprawni  poznają tajemnice karate. 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 
 
Od kilku lat  w naszej szkole organizowane są 

akcje charytatywne. Ich celem jest uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na potrzeby, cierpienie i krzyw-
dę  drugiego człowieka. Pomagaliśmy dzieciom z 
Domu Małego Dziecka w Jaworze, Domu Dziecka 
w Ścinawie, wychowankom Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Szklarach Górnych. Nasze 
działania obejmowały zbiórkę żywności, środków 
czystości, zabawek, przyborów szkolnych i odzie-
ży, z których przygotowaliśmy paczki i zawieźliśmy  
do Domu Dziecka w Jaworze i Ścinawie. 

Z inicjatywą zawsze wychodzili uczniowie – w 
roku szkolnym 2006/2007 osiem klas odwiedziło 
Dom Dziecka w Jaworze. Dzięki spotkaniom dzieci 

poznały się, okazywały wzajemną sympatię i za-
ufanie, tolerancję, wyrozumiałośd, a także samo-
dzielnośd we wszelkich działaniach. 

 Dzięki zaangażowaniu w akcje charytatywne 
nasi podopieczni zdobyli umiejętnośd wzajemne-
go poszanowania i współodpowiedzialności, szu-
kania okazji do czynienia dobra, dostrzegania 
osób potrzebujących pomocy w swoim środowi-
sku. Uczniowie nie poprzestają na kilku akcjach, 
wielu z nich zaczyna działad w Szkolnym Ko-
le ,,Caritas” i opiekuje się osobami niepełno-
sprawnymi, samotnymi i starszymi. 

  
Jolanta Mielniczuk, 

nauczyciel religii 
 

 
Zapobieganie agresji słownej i podnoszenie 

kultury słowa to bardzo ważne elementy wycho-
wawcze współczesnej szkoły. Agresja słowna 
przejawiająca się w używaniu wobec innych osób 
wulgarnych i obraźliwych słów, inicjowaniu kłótni, 
złośliwych plotek, pomówieo, grożeniu, strasze-
niu, szantażowaniu występuje bardzo często w 
grupach rówieśniczych. Znaczna częśd dzieci w 
trudnych sytuacjach, podczas konfliktów, najczę-
ściej reaguje agresywnie, radząc sobie z własną  

 
złością, gniewem czy wstydem. W ten sposób  
chce przypodobad się rówieśnikom, wzbudzid re-
spekt. 

Szkodliwośd takich zachowao jest bardzo duża. 
Ranią one godnośd osoby będącej przedmiotem 
agresji, narażają ją na ośmieszenie i upokorzenie. 
Doświadczanie takich uczud może prowadzid do 
nasilenia agresji i przeradzania się jej w przemoc 
fizyczną. Zapobieganie takim sytuacjom to główny 
cel „Programu kultury słowa i zapobiegania  

PROGRAM KULTURY SŁOWA I ZAPOBIEGANIA AGRESJI SŁOWNEJ  
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agresji słownej”, który skierowany jest do 
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Zawiera on szereg zadao dla wychowaw-
ców, nauczycieli, pracowników pomocy psycholo-
giczno- pedagogicznej oraz pozostałych pracowni-
ków szkoły. 

Zorganizowaliśmy  wewnątrzszkolny konkurs 
„Mistrz kultury osobistej", który  trwał cały rok 
szkolny. Uczniowie gromadzili punkty  przyznawa-
ne przez kolegów i nauczycieli. Brali udział w te-
stach i konkursach ze znajomości zasad dobrego 
wychowania. Zwycięzca zdobył tytuł mistrza kul-
tury osobistej. 

Udział w konkursie „Mistrz kultury osobistej" 
jest dla wielu uczniów okazją do poznania zasad 
dobrego wychowania, zdobycia umiejętności po-
radzenia sobie w sytuacjach towarzyskich, moty-
wacją do pozytywnego zachowania i unikania sy-
tuacji konfliktowych. 

Program został wprowadzony po raz pierwszy 
w roku szkolnym 2004/2005, a następnie, na pod-
stawie zdobytych doświadczeo, modyfikowany i 
kontynuowany w kolejnych latach. 

 
Katarzyna Chomkowicz 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
 
Nadrzędnym zadaniem szkoły w sterze wycho-

wawczej jest przygotowanie uczniów do samo-
dzielnego i świadomego postępowania oraz pono-
szenia za nie odpowiedzialności, uczenie szacunku 
dla dobra wspólnego oraz  przygotowanie do ży-
cia w społeczności lokalnej i w paostwie. Właści-
wą formą realizacji tego działania w procesie wy-
chowania i uspołeczniania jest działalnośd samo-
rządu szkolnego. 

W Zespole Szkół Integracyjnych w Lubinie Sa-
morząd Uczniowski to prężnie działający organ, 
który reprezentuje całą społecznośd uczniowską. 

Wybory do samorządu odbywają się każdego 
roku w czerwcu i przeprowadzane są w sposób 
demokratyczny. Spośród wyłonionych sześciu re-
prezentantów klas IV- VI i sześciu z gimnazjum 
powołana zostaje rada SU. 

W samorządzie działają trzy sekcje: redakcyj-
na, plastyczna i imprez, które wypełniają swoje 
zadania wynikające z ustalonego na początku roku 
planu pracy. Opiekę nad samorządem sprawuje 
dwóch opiekunów, którzy mobilizują uczniów do 
wytężonej pracy, udzielają im rad i wspierają we 
wszystkich inicjatywach. 

Szczególnie aktywnie samorząd działał w ostat-
nich czterech latach. Oprócz typowych przedsię-
wzięd zajmował się opiniowaniem szkolnych do-
kumentów, współpracował z innymi organami 
szkoły: Dyrekcją i Radą Rodziców. Młodzież mogła 
współuczestniczyd w podejmowaniu istotnych 
decyzji dla dobra całej społeczności szkolnej. 

Samorząd organizuje różne imprezy: dyskoteki, 
konkursy, zabawy, na których panuje pogodna, 
miła i życzliwa atmosfera. Włącza się aktywnie do 
organizacji wszystkich imprez i uroczystości szkol-
nych i miejskich o bardziej podniosłym charakte-
rze: inauguracja i zakooczenie roku szkolnego, 
pożegnanie klas szóstych szkoły podstawowej  
i trzecich gimnazjum, Święto Niepodległości, 
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Sekcja redakcyjna opracowuje i nadaje audycje 
radiowe związane z obchodzonymi świętami, 
rocznicami, nadaje bieżące komunikaty. Prowa-
dzona jest akcja „Szczęśliwy numerek"- uczniowie 
codziennie losują numer ucznia, który danego 
dnia nie będzie pytany. 

 
Joanna Grochowska 

Zebranie Samorządu Uczniowskiego. 
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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 
ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 

W Zespole Szkół Integracyjnych system ocenia-
nia punktowego został wprowadzony pilotażowo, 
by poprawid zachowanie uczniów w trakcie lekcji i 
podczas przerw, nauczyd ich współpracy i przede 
wszystkim nauczyd odpowiedzialności za swoje 
czyny. 

Cztery klasy szkoły podstawowej 4 a, 4d, 5a i 6 
a przez cały rok szkolny 2006/2007 były oceniane 
zgodnie z tym systemem. Uczniowie na początku 
każdego miesiąca otrzymywali 30 punktów w pre-
zencie, ich liczbę mogli powiększyd lub pomniej-
szyd poprzez swoje działania. Uczeo zdobywał 
dodatkowe punkty podejmując działania określo-
ne w kryteriach zachowania m. in. nienaganna 
postawę wobec nauczycieli, uczniów i pracowni-
ków szkoły, aktywny uczestnictwo w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych albo pomoc koleżeoska 
i postawy pro społeczne. Mógł je także stracid, za 
zachowania negatywne. 

Punkty otrzymywane przez każdego ucznia 
były rejestrowane w tabeli obserwacji, a podsta-
wa do ich przyznawania stawały się informacje 
ustne i pisemne uzyskane od innych uczniów, na-
uczycieli i pracowników szkoły. 

Rozmowy i ankieta przeprowadzona wśród 
uczniów oraz sprawozdania wychowawców i opi-
nie nauczycieli uczących w tych klasach wykazały 
widoczne efekty rocznej próby. Zauważone były 
one w zmianach zachowania uczniów: mniej wul-
garyzmów, spokój podczas lekcji i na przerwach, 
większe zaangażowanie uczniów w życie klasy i 
szkoły oraz wzorowe wypełnianie obowiązków 
ucznia. Dużym plusem była łatwośd podsumowa-
nia zachowania każdego dziecka na półrocze i ko-
niec roku, suma punktów była miarodajnym od-
zwierciedleniem całorocznego zachowania. Punk-
ty zdobywane przez uczniów motywowały ich i 
zwiększały wiarę we własne możliwości. 

Wszyscy którzy stosowali punktowe ocenianie 
potwierdzają, że jest to dobry sposób na współ-
pracę wychowawcy z uczniami. 

 
Anna Wawrzków 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

W programie „Efektywna współpraca z rodzi-

cami” ujęto zasady współpracy z rodzicami: 

- uświadomienie rodzicom ich roli we współcze-
snej szkole, 
- stworzenie dobrego systemu przepływu infor-
macji, 
- dostarczenie rodzicom określonej wiedzy, 
- pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz szkoły, 
- rozbudzenie zainteresowao szkołą, 
- integracja rodziców. 

 Celem tych działao jest wymiana informacji 
dotycząca wyników nauczania, sytuacji rodzinnej, 
problemów wieku dziecięcego i młodzieoczego. 
Rodzice aktywnie i twórczo mogą uczestniczyd w 
życiu szkoły. Jest skierowany do rodziców i ma na 
celu angażowanie ich w sprawy klasy i szkoły. 

Współpraca z rodzicami będzie możliwa, jeżeli 
zaproponujemy ciekawe formy współpracy w róż-
nych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego:  
- uczestnictwo w zebraniach klasowych,- rozmo-

wy indywidualne, dyskusje, prelekcje, 
- uczestnictwo w lekcjach otwartych, 
- współudział w akademiach, zajęciach pozaszkol-
nych, zabawach, wycieczkach turystyczno- krajo-
znawczych, konkursach, 
- spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych oraz spotkania z okazji świąt i 
uroczystości, 
- wykorzystanie metod eksponujących: gazetki 
tematyczne, plakaty, dyplomy. 

Współpraca z rodzicami będzie możliwa, jeżeli: 
- szkoła zaproponuje różnorodne formy współpra-
cy w różnych dziedzinach życia szkolnego i pozasz-
kolnego, tak by każdy rodzic mógł znaleźd swą 
przydatnośd w realizacji tych form, 
- szkoła będzie proponowad rodzicom określony i 
konkretny udział w zadaniach, 
- szkoła będzie dawad satysfakcję rodzicom z tytu-
łu ich udziału w pracy. 

 

Bożena Janich 
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ZABAWY FABULARYZOWANE  
 

W naszej szkole dwukrotnie w ciągu roku 
szkolnego odbywają się warsztaty proponowane 
przez PSPiA „Klanza”.  Nauczyciele mogą wzboga-
cad swoją wiedzę i poznawad ciekawe metody 
pracy  z uczniami. Warsztaty prezentują aktywizu-
jące metody oparte na idei pedagogiki zabawy, 
które mogą ożywid, urozmaicid tradycyjne naucza-
nie i wychowanie.  

Nauczyciele wykorzystują nowatorskie metody 
podczas zajęd dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz 
w czasie uroczystości szkolnych. Obniżają one po-
ziom lęku i strachu, napięcie mięśni oraz napięcie 
psychiczne, angażują w działanie, wyzwalają twór-
czą aktywnośd, uczą współpracy z innymi. Jedną z 
metod pedagogiki zabawy są zabawy fabularyzo-
wane dla dużych grup. Uczniom i nauczycielom 

zaproponowaliśmy zabawy: „Cyrk Jedyneczka”, 
„Jarmark zdrowia”, „W Bajkowej Krainie Zdro-
wia”, „Integracyjny jarmark” (zorganizowane pod-
czas Dni Integracji). Do aktywnej i twórczej pracy 
zapraszaliśmy dzieci wraz z opiekunami z innych 
placówek. Zabawy umożliwiły wszystkim wspólną, 
aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i 
obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, 
przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców. 
Zabawy niosły radośd i zadowolenie ze wspólnego 
odkrywania i przeżywania pewnych treści, stymu-
lowały radosne i twórcze poznanie siebie nawza-
jem, dlatego działania nasze będziemy kontynu-
owad. 

 
Emilia Pacholczyk 

Elżbieta Godzic 

Taoce integracyjne 

Jarmark zdrowia 


