„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”
Jan Twardowski
Pomysł na umożliwienie młodzieży niepełnosprawnej kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym zrodził się w 1999 roku, w trakcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół
Zawodowych nr 3 w Siedlcach. Formalny wniosek w tej sprawie, zgłoszony przez pana
dyrektora Jana Stankiewicza, poparty został przez Radę Pedagogiczną 13 grudnia 1999 r. Za
przyjęciem takiej decyzji przemawiała przede wszystkim potrzeba zapewnienia ciągłości
kształcenia osób niepełnosprawnych w Siedlcach na wszystkich poziomach edukacyjnych
(działały już na terenie miasta: zarówno przedszkole integracyjne, jak i wyższa uczelnia, a od
2001 r. także gimnazjum z klasami integracyjnymi). 24 stycznia 2002 r. Rada Miasta Siedlce,
na mocy podjętej uchwały, zmieniła nazwę naszej szkoły, która od tej chwili stała się
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
Pierwsi czterej uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych rozpoczęli
naukę w naszej placówce 1 września 2003 r. uczęszczając do klasy o profilu kształtowanie
środowiska. Kolejne klasy integracyjne w naszym zespole zostały utworzone w:
- VIII Liceum Ogólnokształcącym o profilu: informatycznym, biologicznym, geograficznym;
- III Liceum Profilowanym o specjalności: kształtowanie środowiska, usługowo- gospodarczej,
transportowo- spedycyjnej;
- Technikum nr 3 o profilu: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarz,
technik kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych;
- Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3: kucharz małej gastronomii, cukiernik, mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.
W każdej klasie integracyjnej uczy się ok. 20 uczniów, w tym 4-5 uczniów
o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Na ich sukces pracują nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych, wspólnie z nauczycielami wspomagającymi. Opracowują
oni dla osób z orzeczeniem Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które mają
na celu dostosowanie wymagań edukacyjnych, co zapewnia uczniom jak najlepsze
wykorzystanie własnych możliwości oraz odpowiednie wykazanie swojej wiedzy. W
pierwszych klasach integracyjnych, na początku roku szkolnego, nauczyciele wspomagający,
po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez rodziców osób niepełnosprawnych,
opracowują charakterystyki uczniów z orzeczeniem i zapoznają
z wytycznymi poradni
pozostałych nauczycieli uczących dane dziecko. W ten sposób uczniowie o szczególnych
potrzebach edukacyjnych objęci zostają szczególną kuratelą, która zapewnia im
wieloaspektowe wsparcie już na samym początku nauki w nowej szkole. Nauczyciele
wspomagający czuwają nad prawidłową realizacją zaleceń Poradni PsychologicznoPedagogicznej, sprawują opiekę edukacyjną i wychowawczą nad uczniami, prowadzą zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze oraz rewalidacyjne, mające na celu usprawnienie zaburzonych
funkcji uczniów niepełnosprawnych. Wszyscy nauczyciele wspomagający tworzą Zespół
Psychologiczno-Pedagogiczno-Integracyjny, który koordynuje wicedyrektor do spraw
wychowawczych.
Dla uczniów niepełnosprawnych utworzona została sala rehabilitacyjna,
systematycznie doposażana w niezbędny sprzęt potrzebny do ćwiczeń rehabilitacyjnych.
Zajęcia prowadzi w niej doświadczony rehabilitant. Korzystają z nich uczniowie mający w tym
względzie zalecenia lekarskie wynikające z orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Z myślą o osobach z dysfunkcją ruchu zamontowano w obu budynkach dydaktycznych dźwigi
osobowe, wyciągi, zbudowano podjazdy, a także toalety dla osób niepełnosprawnych.
Duże wsparcie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych stanowią
działania pedagoga szkolnego oraz psychologa, którzy określają odpowiednie formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzą działania profilaktyczne, terapeutyczne,
mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Zapewniają uczniom
doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia.
Na terenie szkoły prowadzona jest także terapia indywidualna. Uczestniczą w niej
uczniowie zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem tych zajęć
jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego
i społecznego uczniom z dysfunkcjami rozwojowymi, wyrównywanie braków
w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz
przezwyciężenie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu i pisaniu, a także
ich emocjonalnych konsekwencji.
Istotną kwestią dla wszystkich pracowników szkoły jest dbanie o wszechstronny
rozwój uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, co jest realizowane m.in. poprzez
angażowanie ich w działalność klasy i szkoły, wyjazdy edukacyjno- krajoznawcze, spotkania
z wybitnymi osobami, udział w akcjach profilaktyczno- edukacyjnych, projektach, dodatkowe
zajęcia, rozbudzanie zainteresowań, kontakty z pełnosprawnymi rówieśnikami. Dla uczniów
z klas integracyjnych co roku organizowany jest Dzień Integracji, który za każdym razem
przybiera inną formułę. Podczas tej uroczystości uczniowie niepełnosprawni oraz ich
pełnosprawni rówieśnicy mają okazję wspólnie i konstruktywnie spędzić czas. Dzięki
darczyńcom Dni Integracji obfitują w różne niespodzianki, nagrody, słodkie poczęstunki, za
co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Kształcenie integracyjne przynosi ogromne korzyści wszystkim osobom biorącym
udział w tym procesie. Kształtuje postawy tolerancji, empatii, zrozumienia, pokory i kultury.
Przyczynia się do usamodzielniania osób niepełnosprawnych i wprowadza je w aktywne życie
społeczne. Przygotowanie całego procesu edukacyjnego uczniów z dysfunkcjami wymaga
dobrej współpracy między wieloma instytucjami, którym leży na sercu dobro osób

niepełnosprawnych. Nasze doświadczenia dowodzą, że tylko poprzez wspólne działania
można osiągnąć zamierzone cele. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w tym procesie.
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