Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
przy Zespole Szkół nr 5 „Równamy szanse”
I . W roku szkolnym 2009/2010 Stowarzyszenie podejmowało następujące działania:
1. Przeprowadzono akcję charytatywną „Słodki Tydzień” – rodzice bardzo licznie
zaangażowali się w akcję, każda klasa upiekła kilka ciast.
kl. I-III - 50 ciast, kl. 4-6 – ok. 27 ciast oraz nauczyciele wspierający gimnazjum i
LO.
2. Wykonano i sprzedano świąteczne ozdoby z makaronu. W akcji uczestniczyli przede
wszystkim nauczyciele wspierający SP i GIM i LO, inni chętni nauczyciele a nawet
rodzice i uczniowie. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie również w tę akcję.
3. W dniach 3 grudnia w szkole obchodzono uroczyście Światowy Dzień Osób z
Niepełnosprawnością, odbyły się z tej okazji apele na poziomach klas. Dzieci i
nauczyciele kl. IV – VI i Gimnazjum obejrzeli film o dzieciach z autyzmem i ich
rodzinach. W LO szkolny teatr "Drzazga" wystawił scenkę teatralną pt. "Miasto masa, maszyna" mówiącą o samotności i potrzebie akceptacji.
Odbyło się również nadanie tytułów uczniom klas 4-6 SP, Gimnazjum oraz LO –
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Jest to tytuł przyznawany szczególnie wrażliwym i tolerancyjnym osobom,
dostrzegającym niepełnosprawnych kolegów w swoim otoczeniu. Wyboru laureatów
dokonują rówieśnicy oraz nauczyciele z klas integracyjnych.
4. 13 kwietnia 2010 r. w ramach działalności Stowarzyszenia (realizując jeden ze
statutowych celów: organizowanie warsztatów i szkoleń dla pracowników ZS nr 5),
zorganizowano szkolenia dla n-li na temat: "Przegląd zaburzeń psychicznych u dzieci
i młodzieży i ich wpływ na naukę szkolną". Szkolenie trwało 3 h lekcyjne. Prowadziła
je lekarz psychiatra Olga Olszewska. Uczestniczyło w nim ok. 40 osób. Członkowie
Stowarzyszenia nie ponosili kosztów uczestnictwa, pozostałe osoby płaciły 10 zł.
5. Dnia 19.04.2010 w naszej szkole odbył się turniej sportowy „Integracja przez sport”.
Brali w nim udział wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych. Uczniowie oprócz
konkurencji sprawnościowych mogli się wykazać również wiadomościami na temat
zdrowego sposobu odżywiania oraz znajomości gwiazd polskiego sportu. Młodzież w
formie pisemnej mogła wypowiedzieć się na temat „Co dobrego mogę zrobić dla
swojego kolegi lub koleżanki z niepełnosprawności”. Wszystkie zespoły zostały
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przeprowadziły p. Agnieszka Tarkowska i Grażyna Wawrzyn.
6. W ramach działalności Stowarzyszenia uruchomiono możliwość skorzystania z
bezpłatnych porad prawnych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą uzyskać
bezpłatne porady na dwa sposoby:
1. wysyłając swoje zapytanie na adres e-mail: grzyb.ann@wp.pl lub
2. w bezpośrednio pani prawnik Anna Grzybowska spotyka się z rodzicami na
terenie szkoły raz w miesiącu. Jest to pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
17.00-18.00 w s.106.
7. Nadal kontynuujemy udziału w programie „Paczka Integracji”.
8. Na bieżąco umieszczane są informacje, aktualności dotyczące działalności
stowarzyszenia w gablocie – p. Kijewska oraz na stronie internetowej szkoły w
zakładce STOWARZYSZENIE – p. Grzybowski - GIM i p. A. Drozdecka w SP.
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