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Chcielibyśmy przedstawić Naszą Szkołę jako 

miejsce przyjazne dla uczniów, szkołę, w której 

uczą się i bawią dzieci zdrowe i niepełnosprawne 

ruchowo. Szkoła nasza powstała jedenaście lat temu 

jako pierwsza w Warszawie placówka integracyjna, 

której celem było z jednej strony umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym 

kształcenia się razem z dziećmi zdrowymi i przystosowanie dzieci chorych do 

normalnego funkcjonowania w świecie ludzi zdrowych. Twórcy szkoły pra-

gnęli, aby dzieci niepełnosprawne nauczyły się samodzielności, niezależności 

i nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami, z drugiej strony, aby dzieci zdrowe 

zrozumiały, że ich niepełnosprawni koledzy są tacy sami jak oni oraz że zdro-

wie nie jest darem danym raz na całe życie i zawsze może się zdarzyć, że 

zdrowy człowiek stanie się osobą niepełnosprawną. Celem szkoły jest również 

to, by dostrzegać ludzi niepełnosprawnych oraz umieć im pomagać w sposób 

serdeczny i naturalny. Uważamy, że te cele mogą być zrealizowane tylko w 

szkole, która jest naprawdę przyjazna uczniom. 

Zwróciliśmy do Pani Dyrektor Anny Kłody z pytaniem, czym jest przyja-

zna szkoła. Jej wypowiedź na ten temat drukujemy w dziale „Wywiady”.   

 

Redakcja „Małego 

Redaktora” podczas 

zajęć koła poloni-

stycznego  

w klasie 5a,   

( siedzimy na tle ścia-

ny pomalowanej wła-

snoręcznie przez 

uczniów ) 
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Nasza szkoła jest szkołą integracyjną - to znaczy, uczą się w niej 

dzieci zdrowe razem z dziećmi niepełnosprawnymi. W związku z tym 

budynek został specjalnie przystosowany. Wyposażony jest w liczne 

podjazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Są w nim także 

dwie windy, umożliwiające dzieciom przemieszczanie się 

z piętra na piętro. Szkoła posiada również salę rehabilita-

cyjną ze sprzętem, na którym ćwiczą dzieci niepełno-

sprawne, oraz specjalną salę z wannami do masaży 

wodnych. Do wszystkich pomieszczeń w budynku 

jest swobodny dostęp dzięki szerokim, widnym 

korytarzom. W każdej klasie znajdują się pod-

wyższone ławki przystosowane do wysokości 

wózków inwalidzkich. 

Panie woźne pomagają dotrzeć młodszym, 

niepełnosprawnym dzieciom do wind i toalet. 

Szkoła posiada także szatnię dla niepełnosprawnych, która znajduje 

się na parterze, a nie w piwnicy jak pozostałe. W całej szkole nie ma 

progów, co ułatwia poruszanie się niepełnosprawnym. Łazienki są 

specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posia-

da też własny samochód ze specjalną windą do podnoszenia wózków 

inwalidzkich. Dzięki temu dzieci na wózkach mogą uczestniczyć 

w wycieczkach oraz wyprawach klasowych do kin, teatrów i muzeów. 

Tak właśnie wygląda nasza szkoła, pierwsza w Warszawie i jed-

na z pierwszych szkół integracyjnych w Polsce. Cieszę się, że taka 

szkoła powstała i że mogę do niej chodzić. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Nowakowski, klasa 5b 



Nr 7 ( 40 )  23-11-2003 

 
 

 

 

Wiem, jaka to jest przyjazna szkoła i dlatego ją wam 

opiszę. Moja szkoła jest na pewno przyjazna dlatego, że 

jest szkołą integracyjną. Lubię swoją szkołę, ponieważ 

Nasze Panie są nam bardzo pomocne. Nikt także nie 

śmieje się tu z dzieci, które są mniej sprawne. Prze-

ciwnie, staramy się im pomagać w różny sposób. Je-

śli dziecko ma niesprawne ręce, dyżurni robią dla 

niego notatki przez kalkę, wyjmują mu z plecaka ze-

szyty i książki. Dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich 

zdrowi koledzy pomagają wjechać do windy, a na wycieczkach prowadzą 

ich wózki. Są u nas takie sale, jakich na pewno nie ma w normalnych 

szkołach, np. sala rehabilitacyjna czy sala do masaży wodnych. Bardzo lu-

bię naszą szkołę i za żadne skarby jej nie zmienię. Przyjazna szkoła jest to 

na pewno taka szkoła jak moja. 

Julka Kowalczewska, klasa 5b 
 

  

W naszej szkole wszystkie dzieci niepełnosprawne lub z wadami po-

stawy mogą korzystać z rehabilitacji. Sala rehabilitacyjna jest nieduża, ale 

za to dobrze wyposażona. Możemy tam ćwiczyć pod opieką wspaniałych 

rehabilitantów. Pod ich czujnym okiem prostujemy krzywe kręgosłupy, 

napinamy odpowiednie mięśnie, rozciągamy się. Wkładamy w to dużo 

wysiłku i potu. Nasi opiekunowie nie dają nam na chwilę poleniuchować. 

Aby były efekty, potrzebna jest dyscyplina i systematyczność. Zawsze 

przy tym jest wesoła i bardzo przyjemna atmosfera.  

 Brakuje mi tylko jednego. Czasem chciałabym poćwiczyć i pobawić 

się ze wszystkimi moimi kolegami i koleżankami z klasy. Oni w tym cza-

sie mają zwykły w-f. Czy nie można by było chociaż raz w tygodniu jedne 

zajęcia w-f zorganizować tak, aby dzieci zdrowe poćwiczyły wspólnie 

z dziećmi z rehabilitacji ? To dopiero byłaby wspaniała integracja! Wszy-

scy mogliby się przekonać, że można świetnie się bawić wspólnie: dzieci 

na wózkach z dziećmi na nogach. Już nawet przychodzą mi do głowy po-

mysły na ciekawe wspólne wyścigi i zawody. A co Wy o tym sądzicie ?.  

 

     Marta Żuchowska, klasa 5a 
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Jak powinna wyglądać szkoła przy-

jazna uczniom ? 
 

Szkoła przyjazna uczniom musi być wesoła 

i kolorowa. W dużych, widnych klasach, na pa-

rapetach okiennych stoją kwiatki. Wszędzie wi-

dać roześmiane od ucha do ucha dzieci. Wszyscy 

uczniowie są przyjaciółmi wszystkich.  Nauczyciele mniej krzyczą na 

uczniów. W szkole powinna znajdować się bardzo duża sala gimna-

styczna oraz basen olimpijski z trampoliną. Dzieci niepełnosprawne 

mają za mało miejsca na uprawianie prawdziwego sportu. Obecnie je-

dynie dzieci niepełnosprawne grające w tenisa mogą uprawiać sport. 

 Na terenie szkoły powinno być boisko z bieżnią oraz boiska do 

piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Jak dotąd, choć nasza szkoła ma 

ponad dziesięć lat i jest pierwszą w Warszawie szkoła integracyjną, 

w której uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne ruchowo, pomimo 

starań dyrekcji szkoły, nie udało się znaleźć pieniędzy na zbudowanie 

nawet jednego boiska. 

W szkole przyjaznej uczniom powinno być kilka wind. W naszej 

szkole są tylko dwie windy, dlatego też często w czasie przerwy two-

rzą się korki. Kiedy dzieci czekają się na windę w długiej kolejce, 

zdarza się, że spóźniają  się na lekcję.  

Na zewnątrz szkoły mogłyby znajdować się  dwa podjazdy lub 

jeden szerszy dla dzieci niepełnosprawnych, by wózki mogły się swo-

bodnie wymijać.  

Niech sklepiku szkolnym będą ciągłe promocje i dużo ciastek, 

a lekcje niech trwają 30 minut i 30 minut przerwy ! Tak sobie wyob-

rażam szkołę przyjazną uczniom. 

 

                                              

Kasia Kamler, klasa5a 
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Szkoła przyjazna 

uczniom 
 

Szkoła przyjazna uczniom to 

taka, w której wszyscy są równi 

i nie mają znaczenia ich choroby 

i ułomności,  gdyż w niektórych 

szkołach zdarza się, że dzieci 

zdrowe dokuczają niepełno-

sprawnym, które nie zawsze radzą sobie ze wszystkim jak ich zdrowi ko-

ledzy. W szkole przyjaznej nauczyciele powinni dawać dzieciom niepeł-

nosprawnym więcej czasu na napisanie klasówki lub  kartkówki, a zakres 

materiału i sposób jego przekazywania dostosowywać do możliwości nie-

pełnosprawnych dzieci. W każdej szkole powinny być windy dla niepełno-

sprawnych i specjalne łazienki. Dzieci zdrowe nie powinny wyśmiewać się 

z wad swoich niepełnosprawnych kolegów, lecz pomagać im i utwierdzać 

ich w przekonaniu, że nie są gorsze od innych.  

W przyjaznej szkole nie powinno być chuligaństwa ani złego trakto-

wania młodszych uczniów przez starszych, gdyż w wielu szkołach ucz-

niowie starsi nie dają sobie rady z rówieśnikami i dlatego wyżywają się na 

młodszych i słabszych. Często słyszy się, jak dzieci okradane są i bite 

przez swoich kolegów, a nauczyciele stają się ofiarami rozwydrzonych 

i bezkarnych uczniów.  

Patryk Witkowski, klasa 5b 
 

 

Medale Polaków w Mistrzostwach Europy tańca na wózkach ! 

Reprezentanci Polski 4 listopada 2003 r. wywalczyli w Mińsku na Białorusi 

cztery medale (złoty, srebrny i dwa brązowe) w Mistrzostwach Europy w tańcu 

na wózkach. Zdobyli tym samym najwięcej medali ze wszystkich grup zawodni-

ków. Rywalizowało 55 par z 14 państw. Mistrzami Europy w tańcach latynoa-

merykańskich w klasie drugiej zostali Dorota Janowska i Piotr Iwanicki z klubu 

Swing Duet z Warszawy. 

klasa 1 

2. Blanka Wiśniewska, Robert Matuszewski 

4. Marta Sikorska, Karol Skarżyński (Swing Duet Warszawa) 

6. Dorota Wasilewska, Grzegorz Żuchowski 

klasa 2 

3. Monika Chojnacka, Łukasz Prochacki (Swing Duet Warszawa) 

Wśród mistrzów jest absolwentka naszej szkoły podstawowej Monika 

Chojnacka. 


