
MY W ŚRODOWISKU 

 
    Nasza szkoła od dawna współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Miłowicach. 

Kilkakrotnie gościliśmy mieszkanki tegoż domu na różnych uroczystościach. Również nasi 

uczniowie byli ich gośćmi. Każde spotkanie wspominamy bardzo mile. Nawiązaliśmy nowe 

przyjaźnie, nauczyliśmy się rozumieć osoby niepełnosprawne oraz poznaliśmy ich potrzeby i 

oczekiwania. Nadal pragniemy kontynuować współpracę i spotykać się przy różnych okazjach z 

podopiecznymi z DPS z Miłowic.  

    Na rok szkolny 2006/2007 opracowaliśmy plan współpracy uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną uczęszczających do naszej szkoły i zespołu teatralno – tanecznego z Publicznego 

Gimnazjum z podopiecznymi DPS.  
 

Lp. Tematyka Cele Czas realizacji 

1. Święto pieczonego ziemniaka + 

ognisko z kiełbaskami. 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i 

komfortu psychicznego; 

- nawiązywanie interakcji z osobami z 

otoczenia, także nieznajomymi; 

- usprawnianie wszelkich zaburzonych funkcji 

poznawczych i ruchowych dziecka z 

zespołem Downa; 

październik 2006r 

2. Zabawa choinkowa - przedstawienie 

„Adam i Ewa. 

- podwyższenie samooceny i własnej 

wartości; 

- budzenie w uczniu wiary we własne siły i 

możliwości; 

Grudzień, styczeń 
2006/2007r 

3. Kartki walentynkowe - łagodzenie napięć emocjonalnych – 

pobudzanie do działania; 

- ułatwianie kontaktu z drugą osobą; 
- kształtowanie umiejętności współdziałania; 

luty 2007r 

4. Pisanka wielkanocna - wdrażanie do współdziałania i wzajemnej 

pomocy w kontaktach społecznych; 

- bogacenie doświadczeń poprzez 

mobilizowanie do podejmowania wszelkiej 

aktywności; 

marzec 2007r 

5. Gry i zabawy integracyjne - stymulowanie i rozwijanie sprawności 

fizycznej ucznia poprzez gry i zabawy 

ruchowe; 

- kształtowanie umiejętności kompetencji 

społecznych; 

maj – czerwiec 

2007r 

Opracowały: Lidia Orkisz 

Julita Sarnowska 

9.10.2006 r. 

Postaramy się przedstawić Wam krótkie sprawozdanie po każdym spotkaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sprawozdanie ze spotkania integracyjnego z mieszkankami Domu Pomocy 

Społecznej 

w Miłowicach dn. 23.10. 2006 r.  
 

   Dnia 23 października 2006 roku o godzinie 10.00 w Domu Pomocy Społecznej, w Miłowicach 

odbyło się spotkanie integracyjne mieszkanek tegoż domu z uczniami naszej szkoły 

uczęszczającymi na zajęcia rewalidacyjne i zespołu teatralno – tanecznego „Ehehe” z 

gimnazjum.  

Celem spotkania było:  

-  nawiązanie interakcji z osobami niepełnosprawnymi; 

-  poznanie siebie nawzajem; 

-  poznanie potrzeb, zainteresowań, upodobań osób z niepełnosprawnością sprzężoną; 
-  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego;  

-  usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka z zespołem Downa; 

-  wyzwalanie pomysłowości i aktywności u dzieci, radości z zabawy; 

-  rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

-  nauka zachowań społecznych – powitanie, pożegnanie. 

Spotkanie rozpoczęło się od zabaw na wzajemne poznanie. Wszyscy uczestnicy chętnie 

angażowali się w zabawę, która dostarczała wiele radości. Dużo śmiechu i zadowolenia 

przyniosły również zabawy z płachtą integracyjną oraz wspólny taniec. Następnie cała grupa 

przeszła do pobliskiego parku w celu nazbierania chrustu i przygotowania ogniska. Podczas 

pieczenia kiełbasek uczestnicy indywidualnie i grupowo śpiewali znane piosenki, za co byli 

nagradzani gromkimi brawami. Miłym akcentem, dla wszystkich, było przygotowanie przez 

mieszkanki Domu Pomocy Społecznej słodkiego poczęstunku. Chętne dzieci znalazły również 
czas na korzystanie z huśtawek. Tego dnia jesienne deszczowe chmury rozgoniły poranne słońce 

przerywając dobrą zabawę. Spotkanie zakończyło się o godzinie 12.00. Autobusem szkolnym 

wróciliśmy na lekcje.  

Serdecznie dziękujemy rodzicom za obecność i wspólną zabawę.  
Już teraz zapraszamy na następne uroczystości.  

Lidia Orkisz 

25.10.2006 r 

 

 
                                  Poniższe zdjęcie ukazuje zabawy integracyjne z wychowankami DPS  Miłowice            



                  SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA JASEŁKOWEGO 
 

 

     Dnia 20 grudnia 2006 roku o godz. 11.00 w małej sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się 

spotkanie jasełkowe. W przedstawieniu brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z 

wychowawcami. Obecni byli również uczniowie nauczani tokiem indywidualnym: Alicja Górska 

i Mateusz Popko z rodzicami. Naszymi gośćmi były podopieczne Domu Pomocy Społecznej w 

Miłowicach, opiekunki oraz dyrektor tegoż domu p. B. Litewka.  

    Po przedstawieniu jasełkowym wspólnie z mieszkankami DPS śpiewaliśmy kolędy i 

składaliśmy sobie świąteczne życzenia. Następnie p. G. Kucharczyk przekazała na ręce dyrektor 

DPS prezent dla podopiecznych. 

    Po części oficjalnej zaproszeni goście, pani dyrektor naszej szkoły M. Polak, 

ks. J. Loch, p. L. Orkisz i p. G. Kucharczyk przeszli do klasy, w której czekał słodki 

poczęstunek. W serdecznej, miłej i świątecznej atmosferze spędziliśmy czas i z wielkim 

apetytem spożywaliśmy przygotowane słodkości.  

Po zakończonym spotkaniu rozeszliśmy się do domów.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom. 

Lidia Orkisz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


