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„Dedykujemy tę publikację wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym osobom 

związanym z naszą szkołą, którzy przyczynili się do sukcesu oddziałów integracyjnych. 

Wasza determinacja, zaangażowanie i poświęcenie pomogły stworzyć szkołę, która daje 

każdemu uczniowi szansę na rozwój i osiągnięcie swojego pełnego potencjału. Dziękujemy 

za inspirowanie nas do pracy na rzecz równości, tolerancji i szacunku wobec innych.” 
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Słowem wstępu, czyli kilka słów o tym po co powstała  

ta publikacja  

 

LXV Liceum Ogólnokształcące obchodzi w roku 2023 obchodzi okrągłą rocznicę – 

dziesięciolecie utworzenia w szkole oddziałów integracyjnych. Sama szkoła jest placówką  

z tradycjami. Działamy od 1968 roku początkowo jako Zespół Szkół Zawodowych, natomiast 

od 1990 już jako Liceum Ogólnokształcące. Od roku 2013 jesteśmy LXV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Józefa Bema w Warszawie.  

W ramach konkursu projektowego wydawnictwa Nowa Era - „Projektanci edukacji”, 

nasz zespół postanowił stworzyć publikację, która podsumowuje dziesięć lat doświadczeń 

związanych z organizacją oddziałów integracyjnych w naszej szkole. Pragniemy podzielić się 

naszymi spostrzeżeniami, wnioskami i wiedzą.  

Przez dziesięć lat przechodziliśmy przez różne plusy i minusy tego rodzaju nauczania. 

Nauczyliśmy się, że wspólne kształcenie młodzieży zdrowej i z niepełnosprawnościami 

przewiduje wiele zysków dla obu stron. Dziś chcielibyśmy podzielić się z czytelnikami naszymi 

spostrzeżeniami i wnioskami. Chcemy pokazać różne perspektywy i doświadczenia związane 

z oddziałami integracyjnymi. 

W ramach tworzenia publikacji postanowiliśmy przeprowadzić wśród naszych uczniów 

ankietę, w której zapytaliśmy o ich rozumienie słowa integracja oraz o ich sugestie dotyczące 

zmian w szkole z Oddziałami Integracyjnymi. Pytaliśmy również, jakie formy integracji 

chcieliby zobaczyć, gdyby byli osobami potrzebującymi takiej pomocy. Odpowiedzi uczniów 

stanowią pierwszą część tej publikacji.  

W części drugiej znajdą Państwo opowieści nauczycieli, dyrektorów, uczniów, 

absolwentów, rodziców oraz zespołu psychologiczno-pedagogicznego dotyczące naszej szkoły, 

które pozwolą spojrzeć na temat z różnych perspektyw. 

Mamy nadzieję, że nasze dzieło będzie inspiracją dla innych szkół, które chcą 

wprowadzić oddziały integracyjne lub które już je mają, ale chcą doskonalić swoją praktykę. 

Zachęcamy do lektury i dzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniami z nami i innymi.  
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Część I – INTEGRACJA – jak ją rozumiemy 
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W ramach przygotowań do święta szkoły i omawiania z uczniami zagadnień związanych  

z ideą tegorocznych obchodów - dekady od formalnego utworzenia w szkole Oddziałów 

Integracyjnych, uczniowie zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania. Pytania 

dotyczyły tematów: jak rozumiemy słowo integracja, co zmienilibyśmy w szkole z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz jakiej formy integracji potrzebowałbyś jako osoba potrzebująca 

integracji? Poniżej przedstawimy przegląd najciekawszych odpowiedzi naszej młodzieży na 

zadane w ankiecie pytania. 

 

Główną ideą naszego święta jest nie tylko integracja, ale także uwzględnienie i celebracja 

różnorodności. Jak powiedział Maya Angelou, "piękno tkwi w różnorodności", a my chcemy 

podkreślić i celebrować różnorodność naszej społeczności szkolnej. W związku z tym nasi 

uczniowie wzięli udział w szkolnym projekcie graficzno - plastycznym o takim samym haśle.  

Na kolejnych stronach będą Państwo mieli okazję zobaczyć zwycięskie, wyróżnione  

i zapadające w pamięć projekty naszych uczniów. Prace te wkomponowaliśmy w kolejne części 

testu naszej publikacji.  

 

Integracja w szkole - jak ją rozumiemy i jak ją praktykujemy? 

 

Wiele uczniów z naszej szkoły, wypowiadając się na temat słowa integracja, podkreśla, 

że jest to proces, który pozwala nam się rozwijać i inspirować. Wierzymy, że tylko wspólnie, 

jako grupa składająca się z różnych jednostek, możemy pokonać trudności i osiągnąć cele. 

Przyjmowanie i akceptacja innych ludzi, dzielenie się swoimi marzeniami oraz pozytywne 

relacje między ludźmi są dla nas bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki empatii, 

dobrej energii i angażowaniu się w pomoc dla innych możemy tworzyć bezpieczną i przyjazną 

atmosferę, w której każdy może się rozwijać i czuć dobrze. W tym tekście przedstawiamy 

różnorodne podejścia do tematu integracji, które wypowiedzieli nasi uczniowie, którzy mają 

różne doświadczenia i perspektywy, ale łączy ich przekonanie, że razem możemy osiągnąć 

wszystko. 
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I: 

Inspirowanie się innymi spowoduje, że staniesz się lepszym człowiekiem. 

Interweniujemy, gdy dzieje się coś złego. 

Integracja pozwala nam się rozwijać. 

Rysunek 1 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - miejsce I 
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Rysunek 2 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - miejsce II 

 

N: 

Nie bój się mieć swoich marzeń i, jak często mogłoby się wydawać, niemożliwych  

do zrealizowania planów. 

Nigdy się nie poddawaj. Bądź silny 

Na pewno potrafisz. 

Nie ma rzeczy niemożliwych. 

Nadchodzi nas czas działań. Skorzystajmy z rodzących się możliwości. 

Najważniejsze jest to, aby zawsze starać się pomóc drugiemu człowiekowi.  

NIE – wykluczeniu. 
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Nie unikaj ludzi, którzy chcą Ci pomóc. 

Nie ignorujmy innych, pomagajmy sobie nawzajem. 

Nawet nikły kontakt z innymi potrafi pozytywnie na nas wpłynąć. 

 

 

 

Rysunek 3 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - miejsce III 
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T: 

Teraz my! Wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję do własnego rozwoju  

i zaspokojenia własnych potrzeb. 

Tworzymy pewną część społeczeństwa. Chciejmy korzystać z naszych praw nawet 

wtedy, kiedy są one ograniczone. 

Tylko wspólnie możemy pokonać różne trudności. 

To TY możesz sprawić, że ktoś poczuje się lepiej w gronie ludzi. 

Twórzmy bezpieczną i przyjazną atmosferę  

 

 

Rysunek 4 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - wyróżnienie 
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E: 

Empatia może pomóc w lepszym samopoczuciu w trudnej sytuacji.  

Edukacja społeczeństwa ma wielkie znaczenie w rozumieniu wielu kwestii. 

Energia, dobra energia wokół nas na pewno udzieli się innym wśród naszego otoczenia. 

Emocje okazywane w niewłaściwy sposób mogą być dla nas problemem. 

 

 

Rysunek 5 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - wyróżnienie 

 

G: 

Godnie żyć trzeba umieć. 

Grupa składa się z jednostek. 
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Rysunek 6 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - praca konkursowa 

 

R: 

Razem możemy osiągnąć wszystko. Potrzebujemy siebie nawzajem. Wspólne 

przeżywanie porażek będzie mniej bolesne.  

Radości z sukcesów są wielkie. 

Razem powinniśmy być w dobrych i złych chwilach, sytuacjach i to będzie nasza siła. 

To da nam motywację do walki z własnymi słabościami i przyczyni się do osiągania 

sukcesów. 

Relacje pozytywne z innymi ludźmi dają nam siły do życia i mobilizują do pokonywania 

trudności. 
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Rysunek 7 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - prace konkursowe 

 

A: 

 A mogłoby być tak pięknie, gdybyśmy byli dla siebie bardziej życzliwi. 

A po co się starać, skoro i tak z tego nic nie będzie? – tak nie wolno nam myśleć. 

Akceptujemy siebie nawzajem. 

A właściwie to Ty możesz sprawić, że ktoś poczuje się lepiej. 

Akceptacja innych ludzi (grupy) jest dla każdej jednostki bardzo ważna. 
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Rysunek 8 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - prace konkursowe 

 

C: 

 Cele zamierzone możemy osiągnąć wspólnie.  

Cieszymy się z każdej chwili, bo są one ulotne. Może nie wszyscy będą nas rozumieć, 

ale może zauważą nasze potrzeby i dostrzegą nasze zalety a nie tylko wady.  
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Czujemy, że gdzieś należymy, jeżeli nas akceptujecie. 

Coraz bardziej ludzie zatracają się w obcowaniu z technologią i zaniedbują kontakty 

między sobą. 

 

 

Rysunek 9 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - prace konkursowe 

 

J: 

Jest nas coraz więcej. Wśród nas są nie tylko ludzie niepełnosprawni fizycznie,  

ale również psychicznie. Potrzebujemy siebie nawzajem.  

 Jesteśmy sobie potrzebni. 

Jasny przekaz informacji pozwoli spojrzeć na wiele faktów w inny sposób. 
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Rysunek 10 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" - prace konkursowe 

 

A: 

Analizujemy niepowodzenia i wyciągamy z nich wnioski. 

Aktywnie spędzamy czas z innymi – to poprawia samopoczucie. 

Akceptujemy siebie i innych takimi, jakimi są. 

Ambicje pozwalają nam osiągnąć sukces. 

Angażujemy się w pomoc dla innych. 
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Rysunek 11 Projekt graficzno-plastyczny "Piękno tkwi w różnorodności" – prace konkursowe 

 

Kilka słów o historii BEMA 
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 Początki edukacji przy ulicy Marynarskiej 2/6 sięgają drugiej połowy lat 60. ubiegłego 

wieku.  Została powołana do życia decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 29 lutego 

1968 r. jako Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników „Tewa“. Pierwsi uczniowie 

weszli w mury nowo wybudowanego budynku szkolnego w dniu 1 września tego samego roku. 

Początkowo szkoła miała zapewnić dobrze przygotowane kadry dla tego przedsiębiorstwa 

produkującego elementy półprzewodnikowe, lecz szybko objęła swoim zasięgiem całą 

Warszawę. 

 

Początkowy stan organizacyjny Szkoły z niewielkimi zmianami przetrwał aż  

do 31 sierpnia 1990 roku. Od 1 września 1990 r. przestała być szkołą przyzakładową 

przechodząc pod nadzór Kuratorium Oświaty, gromadząc w swych murach młodzież z całej 

Warszawy i okolic. W latach 1990 - 2012 szkoła funkcjonowała już jako Zespół Szkół  

Nr 20 im. gen. Józefa Bema, w skład którego wchodziły:  Technikum Elektroniczne Nr 2 oraz 

LXV Liceum Ogólnokształcące.  

Rysunek 12 Szkoła w roku 1978, widok na tył szkoły 
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Obecna nazwa naszej szkoły  - LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema, funkcjonuje od 2012 roku.  Od tej pory integracja stała 

się celem, który towarzyszy nam i przewodzi działaniom placówki po dzień dzisiejszy.  

 

W związku z przystosowaniem szkoły do prawidłowego funkcjonowania oddziałów 

integracyjnych, na przestrzeni ostatnich lat szkoła przeszła gruntowny remont oraz 

przebudowę. Budynek został przystosowany do potrzeb uczącej się w jej murach młodzieży. 

Została wybudowana winda, sala rehabilitacji, siłownia oraz powstały sale ze specjalistycznym 

sprzętem terapeutycznym.  

Od początku istnienia szkoły do chwili obecnej funkcję dyrektora pełnili kolejno: 

• od 1968 r. Do 1970 r. – mgr Antoni Cempel 

• od 1970 r. Do 1979 r. – mgr Andrzej Uchański 

• od 1979 r. Do 1991 r. – mgr Stanisław Suwald 

• od 1991 r. Do 1995 r. – mgr Marian Grzybowski 

• od 1995 r. Do 2012 r. – mgr Ewa Błaszczyk 

• od 2012 r. – mgr Małgorzata Pucułek 

Rysunek 13 Szkoła w roku 2023, widok na boisko szkolne 
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Każdy z dyrektorów szkoły wpłynął na rozwój placówki i wniósł swoje indywidualne 

doświadczenia oraz wizje w proces kształcenia uczniów. Dyrektorzy pełnili także ważną rolę 

w zarządzaniu szkołą, dbając o jej rozwój, kadrę pedagogiczną i pracowników 

administracyjnych. Ich decyzje miały wpływ na kształtowanie programów nauczania, 

podejmowanie inwestycji, a także na rozwój współpracy z innymi placówkami oświatowymi  

i instytucjami zewnętrznymi. Warto zwrócić uwagę, że dobry dyrektor miał i wciąż ma 

ogromny wpływ na jakość kształcenia oraz na kształtowanie charakteru i postaw uczniów,  

a także na rozwój całej społeczności szkolnej. 

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie 

stanowią nieodłączny element historii tej placówki. Od momentu jej powstania wiele osób 

przyczyniło się do rozwoju i sukcesów szkoły. Choć zmieniali się nauczyciele i pracownicy, 

ich zaangażowanie i profesjonalizm zawsze pozostawały na wysokim poziomie. 

Podobnie jak dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły w ciągu lat stanowili zgraną 

i profesjonalną ekipę, która dbała o rozwój swoich podopiecznych. Każdy z nich posiadał 

wysokie kwalifikacje i doświadczenie w swoich dziedzinach. Dzięki temu, uczniowie mieli 

szansę uczyć się od najlepszych specjalistów.  

Oprócz nauczycieli, w szkole pracowali także inni specjaliści, takie jak pracownicy 

administracji i obsługi, którzy zapewniali sprawną organizację pracy szkoły oraz 

bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Wszyscy pracownicy szkoły – niezależnie od 

wykonywanej funkcji – przyczynili się do stworzenia przyjaznej i sprzyjającej nauce atmosfery 

w szkole. 

Razem – dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły przy 

ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie stanowią nieodłączny element historii i sukcesów tej 

placówki, dzięki którym tysiące młodych ludzi zdobyło wiedzę i umiejętności niezbędne  

w pracy i życiu codziennym. 

Przez lata funkcjonowania szkoły z oddziałami integracyjnymi możemy śmiało 

podpisać się pod hasłem „Piękno tkwi w różnorodności”. Doświadczamy tego na co dzień 

obserwując sukcesy i postępy wszystkich naszych uczniów. Każdy sukces i przezwyciężone  

w jego osiąganiu trudności, są naszej społeczności spoiwem, które umacnia jej trwałość.  
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Integracja w szkole - wartości i podejście uczniów 

 

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi naszych uczniów na pytania zawarte  

w przeprowadzonej ankiecie, o których już wcześniej wspomnieliśmy. 

 

Odpowiedzi na pytanie: Jak rozumiemy słowo Integracja? 

 

Uczennica: 

 Według mnie integracja to zapoznawanie się, spędzanie czasu i poznawanie innych 

osób. Jest to tworzenie więzi, nowych znajomości w celu zaklimatyzowania się i uzyskania 

lepszego samopoczucia w nowym otoczeniu. 

 

Uczennica: 

 Dla mnie integracja to poznawanie ludzi niezależnie od ich zdrowia fizycznego jak  

i psychicznego. pomaganie, poznawanie drugiej osoby, dawanie wsparcia i poczucia tego,  

że mogą mieć wsparcie przyjaciół, itd. niezależnie od różnych aspektów.  
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Uczennica: 

 Słowo integracja jest wyrazem niesamowicie obszernym. Jednak z perspektywy naszej 

szkoły rozumiem ją jako uczęszczanie do placówki oświatowej uczniów  

z niepełnosprawnościami”. Dodatkowo szkoła integracyjna, to szkoła przygotowana  

i przystosowana dla takich osób. Miejsce, w którym ludzie są wyrozumiali oraz doświadczeni 

w pracy z takim i uczniami. 

 

Uczeń: 

 Integracja to moim zdaniem znormalizowanie relacji z osobami niepełnosprawnymi. 

 

Uczeń: 

Moim zdaniem integracja oznacza pomoc osobom w poznawaniu się i nawiązywaniu 

relacji.  

 

Uczennica: 

 Integracja – zjednoczenie i zaakceptowanie wszystkich osób z konkretnej grupy, bez 

zwracania uwagi na kolor skóry, przekonania i wierzenia oraz niepełnosprawności.  

 

Uczennica: 

Integracja to połączenie uczniów sprawnych z tymi, którzy nie są w pełni sprawni, dając 

im możliwość tej samej edukacji z odpowiednimi dostosowaniami. 

 

Uczennica: 

Integracja to forma zajęć wspólnych jakieś grupy, mająca na celu poznanie się lepiej 

oraz nauczenie się współpracować.  

 



26 
 

Uczennica: 

Integracja to według mnie pomoc niepełnosprawnym, w taki sposób, aby czuli się 

komfortowo w otoczeniu innych ludzi. Pomoc, która sprawia, że osoby niepełnosprawne czują 

się zrozumiane i równie ważne jak osoby zdrowe, czują się akceptowane w społeczeństwie 

oraz dostają pomoc naukową.  

 

Uczennica: 

Integracja kojarzy mi się z pomocą zespolenia/przybliżenia ludzi ze sobą. 

 

Uczeń: 

Przez słowo „integracja” rozumiem, że jest to coś takiego co jakby zrzesza ludzi, że nie 

ważne czy ktoś ma jakieś orzeczenie czy go nie ma, czy ma inny kolor skóry lub jest innego 

pochodzenia niż większość. Integracja polega na łączeniu się ludzi, np. przy różnych projektach 

lub wydarzeniach, po prostu na wspólnym spędzaniu czasu.  

 

Uczennica: 

Według mnie integracja to nawiązywanie bezinteresownej relacji koleżeńskiej między 

osobą w pełni sprawną a osobą niepełnosprawną.  

 

Uczennica: 

Integracja to dla mnie wspólne spędzanie czasu, poznawanie siebie nawzajem, 

zawiązywanie więzi, poznawanie nowych osób, odnawianie dawnych relacji, pomaganie 

innym, wspólna praca.  
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Uczennica: 

Pod pojęciem integracja rozumiem dużą empatię i życzliwość oraz szacunek do innych, 

a zwłaszcza do osób niepełnosprawnych. Integracja to również umiejętność pracy w grupach, 

klasie, zorganizowanie, a także nawiązywanie dobrych relacji przez osoby w klasie/szkole. 

Rozumiem to również jako chęć pomocy kolegom, koleżankom i wyczulona uwaga na osoby 

niepełnosprawne.  

 

Uczeń: 

Słowo integracja rozumiem jako sposób umieszczenia różnych osób do jednej 

placówki, pokoju czy choćby wycieczki. Po to, by te osoby nawiązały więź pomiędzy sobą, 

poznały się i zobaczyły perspektywę osób chorych jak i zdrowych. Aby te osoby mogły poznać 

co to jest empatia i nie obgadywać innych osób, że są gorsze, ponieważ uległy np. wypadkowi 

czy nieszczęściu w życiu. 

 

Uczennica: 

 Według mnie integracja to pomoc osobom chorym/niepełnosprawnym, które 

potrzebują jakiś specjalnych udogodnień i kontaktu z rówieśnikami. 

 

Uczennica:  

Integracja jest wtedy, kiedy poznajemy nowe osoby i zaczynamy się z nimi 

zaprzyjaźniać. 

 

Uczeń: 

Moim zdaniem integracja oznacza pewne wiązanie relacji międzyludzkich dla osoby lub 

grupy, która w pewnym sensie odstaje od reszty.  
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Odpowiedzi na pytanie: Co zmienilibyśmy w szkole z Oddziałami Integracyjnymi? 

 

Uczeń: 

Zmieniłbym na pewno to, żeby było więcej wydarzeń, dni tematycznych, wyjazdów, 

wyjść. Po prostu rzeczy, które zrzeszają ludzi, dają im możliwość integrowania się ze sobą, 

wspólnej rozmowy, zabawy. Dzięki temu można będzie poznać więcej znajomych, bo na 

przykład ktoś będzie miał podobne zainteresowania lub styl ubioru. Więc uważam, że to jest 

najważniejsze w szkołach tego typu i nie tylko.   

 

Uczennica: 

 W szkole z oddziałami integracyjnymi ważne jest dostosowanie innych jak i otoczenia 

do osób z różnymi problemami. Bardzo ważne jest aby inni ludzie byli pomocni i w razie 

potrzeby takiej pomocy byli na nią gotowi, bo oni również mogą znaleźć się w sytuacji, gdy 

będą jej potrzebować.  

 

Uczennica: 

 Chciałabym, aby w klasie panowała dobra atmosfera oraz żeby osoby niepełnosprawne 

mogły czuć się tak jak inne osoby. Idąc do klasy integracyjnej powinny zdawać sobie sprawę  

z problemu i akceptować tą osobę, ale też traktować ją dobrze, tak, jak każdego innego.  

 

Uczeń: 

 Nic, ponieważ w klasach jest super atmosfera i każdy się szanuje. 

 

Uczeń: 

W klasach integracyjnych zmieniłbym to, że osoby niepełnosprawne powinny mieć 

lekcje z języków obcych indywidualnie. 
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Uczennica:  

 Uważam, że w takich klasach powinno być więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych; 

powinny być bardziej dostępne. Szkoły natomiast powinny być duże oraz powinny posiadać 

wiele udogodnień, które ułatwiałyby takim uczniom życie. 

 

Uczennica: 

Wprowadziłabym więcej zajęć grupowych oraz wycieczek, na których łatwiej jest 

poznać drugą osobę. Uważam również, że w szkole powinno się organizować więcej zajęć 

pozalekcyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami uczniów, np. kółko muzyczne, zajęcia 

filmowe, itp. Pomogłoby to w znalezieniu osób z takimi samymi hobby i zainteresowaniami 

oraz nawiązanie nowych znajomości. 

 

Uczeń: 

W klasach zmieniłabym tylko ławki dla osób niepełnosprawnych na większe, 

nowocześniejsze, aby uczeń mógł ją dostosować do siebie (np. przyciskami, pilotem zmieniać 

wysokość i nachylenie).  

 

Uczeń:  

Myślę, że wprowadziłbym większą swobodę dla tych osób, aby poczuli się jak w domu, 

np. wprowadziłbym jakiś klub dla osób jeżdżących na wózkach lub wprowadziłbym 

chropowate powierzchnie (jak np. na stacji metra), aby osoby niewidome mogły poczuć się 

bezpieczniej. 

 

Uczennica: 

W takiej szkole zmieniłabym : 

• więcej miejsca na korytarzach, ponieważ osoby na wózkach, próbujące 

przemieszczać się do innych sal nie mają ku temu dostatecznych warunków, 
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• w każdej klasie nauczyciel wspomagający dla takich uczniów, 

• więcej osób, które pomagają osobom niepełnosprawnym, 

• więcej miejsca w salach lekcyjnych. 

 

Uczennica:  

W szkole chcącej być szkołą z oddziałami integracyjnymi zmieniłabym: 

1. organizację różnych uroczystości, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły brać  

w nich udział, 

2. dostosowanie niektórych sal pod osoby niepełnosprawne, 

3. to, aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie poruszać się po korytarzach,  

4. pielęgniarkę, która byłby bardzo empatyczna i bez najmniejszego problemu pomagała 

tym, którzy tej pomocy potrzebują, 

5. aby winda była do użytku dla osób, które rzeczywiście jej potrzebują, 

6. aby uczniowie wykazywali się empatią i byli w stanie pomóc osobie niepełnosprawnej, 

7. aby wśród osób pełnosprawnych panowała wyczulona uwaga na niepełnosprawnych, 

8. aby niepełnosprawni byli traktowani jak osoby zdrowe, niczym się nie wyróżniające. 

 

Uczennica:  

Oto co ja bym zmienił: zbudowałbym więcej wind w szkole, zakupił więcej maszyn do 

ewakuowania niepełnosprawnych w czasie pożaru, zorganizował bym zajęcia dodatkowe  

o tym jak się zachowywać w obecności osoby niepełnosprawnej, zagospodarowałbym więcej 

miejsc na korytarzach dla przejazdu wózków. Dla klas z integracyjnych przydałyby się zajęcia 

pozwalające zrozumieć osobę niepełnosprawną. Przydałby się także lepszy podział planu,  

by osoby na wózkach nie musiały jeździć przez całą szkołę, a zajęcia w-f mogłyby być na 

pierwszych lub ostatnich godzinach.   
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Odpowiedzi na pytanie: Gdybym był osobą potrzebującą integracji, to jaką bym chciał 

żeby ona była? 

 

Uczennica: 

 Moim zdaniem nasza szkoła jest bardzo dobrze dostosowana. Więc w zasadzie nie 

wiem co bym mogła zmienić. 

 

Uczennica:  

 Gdybym była uczennicą potrzebującą integracji, to chciałabym więcej prac grupowych, 

np. prezentacji, plakatów. Są w stanie zintegrować nas jednocześnie zapewniając dobre oceny.  

 

Uczennica: 

Gdybym była osobą niepełnosprawną chciałabym się czuć dobrze wśród ludzi.  

Nie chciałabym czuć się gorsza ze względu na moją niepełnosprawność. Gdybym czegoś nie 

rozumiała, chciałabym żeby ktoś mi pomógł. Chciałabym czuć się zrozumiana, mieć, w miarę 

możliwości, normalne życie w społeczeństwie. Czuć się po prostu dobrze w otoczeniu,  

w którym bym się znajdowała.  

 

Uczennica: 

Gdybym była osobą potrzebującą integracji chciałabym, aby były również takie zajęcia, 

które pokazywałyby mi moje własne dobre strony. Żeby inni nie widzieli tylko mojej „wady” 

(przepraszam, nie wiem jak to nazwać). Chciałabym aby inni mogli się przede mną otworzyć  

i również porozmawiać o swoich problemach nie zważając na to, że moje własne są 

„poważniejsze”. 

Uczennica: 

Gdybym była osobą niepełnosprawną od szkoły/klasy integracyjnej chciałabym 

otrzymać zrozumienie, a także pomoc, gdybym jej potrzebowała, zwłaszcza od nauczycieli. 
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Pragnęłabym, aby placówka była dostosowana do mojej niepełnosprawności i żebym czuła się 

w niej jak osoba całkowicie zdrowa, która nie będzie wytykana palcami.  

 

Uczeń: 

Gdybym był uczniem niepełnosprawnym nie chciałbym słyszeć żartów skierowanych  

w moją stronę z powodu mojej choroby.  

 

Uczennica: 

Chciałabym, aby ta integracja nie była z przymusu, a z własnych chęci. Chciałabym mieć 

wsparcie i otrzymać pomoc, jeśli bym jej potrzebowała.  

 

Uczennica: 

Gdybym była osobą potrzebującą integracji chciałabym by ludzie byli pomocni, dobrze 

nastawieni, żeby była odpowiednia pomoc psychologiczna ze strony szkoły i zrozumienie ze 

strony uczniów; żeby nie było wytykania palcami.  

 

Uczennica: 

 Gdybym była osobą potrzebującą integracji to chciałabym, aby była ona stopniowa, 

ponieważ gdybym miała taką potrzebę to chciałabym angażować się w nową relację ze 

spokojem i aby był to komfortowy czas a nie taki dodający stresu.  

 

Uczeń: 

Chciałbym, żeby mnie traktowali jak każdą inną osobę. 

 

Gdybym był uczniem niewidomym chciałbym, aby na korytarzach były głośniki, które 

mówiłyby co jakiś czas na jakim piętrze się znajduję i pod którą z sal. Albo żeby tabliczki  
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z nazwami sal zostały wymienione na takie z zestawem mówiącym, np. po naciśnięciu 

przycisku podawany jest numer sali.  

 

Uczennica: 

Chciałabym, zęby integracja była szczerym zainteresowaniem do nawiązania 

znajomości. Aby obie strony były gotowe do wzajemnej pomocy, z wyrozumiałością  

i szacunkiem. Nie chciałabym też widzieć faworyzacji ucznia niepełnosprawnego.  

 

Uczeń: 

Myślę, że przede wszystkim chciałbym być traktowany jak normalny człowiek, aby nikt 

nie patrzył na mnie z góry, ale zarazem, żeby nikt się nie rozczulał, bo wtedy czułbym się słaby. 

Chciałbym być witany uśmiechem i serdecznością, a nie dziwnym spojrzeniem tylko przez to, 

że nie jestem jak wszyscy inni.  

Myślę, że tak długo jak wszyscy byliby otwarci i mnie zagadywali, to czułbym się dobrze. 

 

Uczennica: 

 Na pewno potrzebne jest więcej zajęć pomagających w integracji grupowej. Tak co 

tydzień, żeby klasa miała więcej możliwości integracji. Jakieś zajęcia indywidualne też by mi na 

pewno pomogły. Pozytywna energia płynąca od prowadzącego integracje pozwala by osoby, 

potrzebujące uwagi mają takie coś, że wyczuwają każdą negatywną wibrację.  

 

Uczennica: 

 W integracji najważniejsza jest skuteczność. Chciałabym, aby ludzie traktowali się na 

równi bez względu na to z jakimi trudnościami musza się mierzyć. Podczas integracji każdy  

z nas powinien być chętny, otwarty oraz cierpliwy. Kiedy brakuje tych cech poznawanie 

nowych ludzi staje się nieprzyjemne dla obu stron. Zwykła rozmowa czasem daje dużo więcej 
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niż gry zespołowe lub wymyślne zabawy. Więc zamiast szukać na pozór ciekawych form 

integracji lepiej postawić na prostotę.  

Chciałabym być traktowana podobnie do zdrowych ludzi i szanowana, nie 

wyśmiewana. Gdybym była niepełnosprawna fizycznie to dobrze byłoby jakby ktoś czasami 

zapytał czy potrzebują jakieś pomocy. 
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Część II – wypowiedzi osób związanych ze szkołą 
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Okiem dyrektorów 

 

Dyrektor: 

Mimo, że oficjalnie LXV Liceum Ogólnokształcące stało się szkołą integracyjną  

w 2012 roku to oddziały integracyjne powstały już na początku lat dwutysięcznych. 

Podyktowane były one potrzebą serca nauczycieli, dyrekcji aby wspierać uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie działania edukacyjne były przeprowadzane 

intuicyjnie.  

Decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotychczasowy kształt szkoły uległ 

zmianie stając się LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w maju  

2012 roku. 

Jednakże nie byliśmy przygotowani do przyjęcia tak dużej liczby uczniów  

z orzeczeniem, szczególnie z dysfunkcjami fizycznymi, gdyż byliśmy szkołą z barierami 

architektonicznymi. Rozpoczęły się nasze działania tzn. przebudowa lub też dobudowa 

budynku. To było horrendalne przedsięwzięcie – uczniowie uczący się każdego dnia i trwająca 

jednocześnie budowa. Dla dyrektora była to ogromna odpowiedzialność związana  

z zapewnieniem bezpieczeństwa całej społeczności Bema. Jednak się opłaciło i jesteśmy szkołą 

bez barier. 

Patrząc z perspektywy wszystko było trudne, bo było nowe. A dzisiaj mamy uczniów, 

którzy każdego dnia pokonują bariery komunikacyjne i własne ograniczenia, a naszą rolą jest 

stworzenie warunków, by mogli funkcjonować z rówieśnikami i mieli takie same praca.  

Każdy ma inny cel edukacyjny a rola szkoły to wsłuchiwanie się w potrzeby wszystkich 

uczniów. Dlatego ważna jest właściwa organizacja – to: 

• kompetentna, współpracująca i komunikująca się ze sobą kadra pedagogiczna – 

nauczyciele przygotowani merytorycznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

i posiadająca umiejętność rozpoznawania potrzeb, empatyczni. 

• Zespół specjalistów – współorganizujący proces kształcenia (czasami 

niedoceniani). Dzięki obecności specjalistów i merytorycznych nauczycieli 

staramy się indywidualizować działania. Uczniowie odnoszą sukcesy, choć 

miewają różne cele.  



37 
 

• Baza dydaktyczna szkoły – szkoły bez barier architektonicznych – pomoce 

dydaktyczne – stymulujące, wzmacniające rozwój a często umożliwiające 

funkcjonowanie w szkole (np. uczeń niewidomy w szkole ogólnodostępnej), 

specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. 

• Wartości humanistyczne. Najważniejszy w szkole jest klimat, atmosfera oraz 

wzajemny szacunek, akceptacja i wsparcie. Uczeń musi czuć się ważny  

i potrzebny. 

Integracja, włączenie to wstęp do włączenia w późniejszą edukację na uczelniach 

wyższych i życiu społecznym. Integracja, a czasami też edukacja włączająca to nauka 

wrażliwości. To inne spojrzenie na drugiego człowieka. 

 

Dyrektor:  

Początki integracji w LXV LO sięgają roku 2003.  Zaobserwowaliśmy, że w jest 

potrzeba przyjęcia do naszej szkoły uczniów, którzy potrzebują szczególnego wsparcia  

i szczególnej opieki. 

Otworzyliśmy pierwszą klasę integracyjną. Mieliśmy jedną salę przystosowaną dla tych 

uczniów. Zatrudniliśmy pielęgniarkę, pedagoga specjalnego, którzy wiedzieli jak sprostać 

potrzebom uczniów chorych. Wszyscy uczyliśmy się jak pracować, jakie stawiać wymagania, 

jakie są ich ograniczenia. Było trudno, uczniowie nie umieli samodzielnie pisać, wymagali 

pomocy i zrozumienia. Dawaliśmy wsparcie i obserwowaliśmy postępy. Uczestniczyliśmy  

w wielu szkoleniach, czytaliśmy książki np. Judi Picoult.  

Po roku przygotowaliśmy drugą salę, zakupiliśmy schodołaz. Marzeniem była winda, 

by uczniowie mogli korzystać z pracowni przedmiotowych. Marzenie zostało zrealizowane  

w 2014 roku.  

Doświadczenie w pracy z uczniami jest różne. Są tacy, którym możemy pomóc, 

ukierunkować, uczyć się od nich i dzielić z nimi ich pasję. 

Są tacy,  którzy udają, że śpią na lekcji, a po usłyszeniu pytania odpowiadają na nie  

i komentują „No co nie wiecie tego?”. Podczas lekcji zdalnych nauczyciel pomylił się  

i zakończył lekcje pięć minut wcześniej, wszyscy zadowoleni, a uczeń pyta: „Czy lekcje nie 

powinna trwać jeszcze pięć minut?”. Uczniowie Ci uczą nas precyzyjności zadawania pytań  
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i uściślania odpowiedzi, gdy jest ona niepełna. Jeden z uczniów wskazał błędne rozumowanie 

autorów podręcznika do klasy trzeciej (oznaczenie kolorów poza światłem widzialny w widmie 

fal elektromagnetycznych; we wzorze na drogę S=a*t2/2, uczeń podszedł  do tablicy napisał 

S=a*t (narysował kwadrat)/2 ). 

Są  tacy, którzy nas zaskakują, po ukończeniu szkoły idą na studia. Wyzwaniem dla nas 

jest praca z uczniami niewidomymi. Znaleźliśmy mapę wypukłą, przestrzenną, wykresy 

przygotowaliśmy wyszywane grubą wełną i rysowane patyczkami, zamówiliśmy sprzęt do 

transformowania języka pisanego na język Braille,a… 

Współpracujemy z rodzicami, słuchamy informacji o tym co dziej się z uczniem  

w domu, jakie są oczekiwania wobec szkoły i jakiego wsparcia mogą oczekiwać.  
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Okiem nauczycieli 

 

Nauczyciel: 

Praca w szkole z oddziałami integracyjnymi jest wyjątkowo wymagająca. Tu nie 

wystarczy być tylko/aż specjalistą w dziedzinie nauczanego przedmiotu. Należy mieć w sobie, 

dodatkowo, duże pokłady wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki. W szkole               

z oddziałami integracyjnym nauczyciel musi być wyjątkowo empatyczny, uważny i czuły na 

indywidualne potrzeby ucznia. 

Gdy zaczynałam pracę w Bemie, szkoła nie posiadała oddziałów integracyjnych. 

Trudno jednak dokonać miarodajnych porównań, ponieważ x-lat temu wiele czynników było 

odmiennych od szkoły dziś.   

Szkoły z oddziałami integracyjnymi są w obecnych czasach coraz bardziej oczekiwane. 

A będą jeszcze bardziej potrzebne. Co w moim odczuciu, może być zarówno plusem i minusem 

tego rodzaju nauczania.  

Co wyróżnia tę szkołę spośród innych? Życzliwi wobec uczniów nauczyciele, 

nauczyciele z pasją, bezpieczeństwo w szkole dla uczniów, wysoki poziom nauczania, miła  

i wrażliwa młodzież, i wiele innych. 

 

Nauczyciel: 

Praca w szkole z oddziałami integracyjnymi wymaga większej koncentracji na 

dzieciach z dysfunkcjami, co generuje dodatkowe godziny i czasami nie mamy możliwości 

pracy z uczniem wykazującym ponadprzeciętne możliwości. 

Empatia, zrozumienie, chęć niesienia pomocy jest w takiej szkole bardziej zauważalne. 

Praca z młodzieżą wymagającą większego wsparcia, zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej 

jak i emocjonalnej jest bardzo absorbująca i wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Innym 

dzieciom jest trudno to zrozumieć. Natomiast rodzice dzieci z głębokimi dysfunkcjami chcą, 

abyśmy zajmowali się tylko ich dzieckiem, nie pamiętając, że są również inni uczniowie. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przy takiej ilości dzieci dysfunkcyjnych jest 

niewystarczająca. 
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Co wyróżnia tę szkołę spośród innych? Ludzie. 

 

Nauczyciel: 

Niepełnosprawni. Są to ludzie, którzy posiadają różne zdolności. Często ukryte,  

z którymi boją się ujawnić. Niepełnosprawność przejawiająca się w różnej formie jest 

zastępowana niejednokrotnie czymś innym (np. niewidomi pięknie śpiewają). Wózek 

inwalidzki może niejednokrotnie być przeszkodą, ale nie stanowi problemu  

w porozumiewaniu się i nie jest do oceny.  

Uczniowie z niepełnosprawnościami są bardziej ambitni – żeby osiągnąć cel muszą 

poświęcić więcej czasu i włożyć więcej pracy. Gorzej też znoszą porażki. Są bardzo uczuciowi  

i wszystko bardziej przeżywają. Bardzo potrzebują wsparcia, zrozumienia i ciepła. Cieszą się  

z wielu drobnostek, których my często nie dostrzegamy i nie doceniamy.  

Przez kontakt z osobami z problemami zdrowotnymi młodzież uczy się tolerancji. Ma 

wówczas możliwość angażowania się w różne projekty i poznaje inną stronę szarej 

codzienności. Więcej pracujemy (poświęcamy swój prywatny czas) dla osób z orzeczeniami i 

niepełnosprawnościami niż osoby (nauczyciele) pracujący z uczniem „wyselekcjonowanym”. 

 

Nauczyciel: 

Ta szkoła to pierwsza z oddziałami integracyjnymi, w której pracuję. W moim 

poprzednim  miejscu pracy nie było takich oddziałów. Generalnie praca w tej szkole wydaje mi 

się dużo bardziej wymagająca od nauczyciela niż praca w zwykłej placówce. 

Po pierwsze poświęcamy więcej czasu na ze względu na spotkania „ipetowe” 

wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie z rodzicami dzieci z obciążeniami. Spotkania 

odbywają się kilkukrotnie w ciągi roku, poza regularnymi zebraniami i dniami otwartymi dla 

rodziców. 

Więcej pracy wymaga przygotowanie zajęć dla uczniów w takiej klasie: przygotowanie 

materiałów, czy testów dla dzieci niedowidzących, czasem trzeba robić notatki dla uczniów 

mających problem z pisaniem i jednocześnie prowadzić lekcje dla całej klasy. Innym 

problemem jest dostosowanie tempa pracy dla młodzieży z różnymi możliwościami ze względu 
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na ich dysfunkcje, choćby w mówieniu czy pisaniu a jednocześnie przygotowanie dzieci 

zdrowych i obciążeniami do tej samej matury. 

Na pewno plusem takiej placówki jest współistnienie i współfunkcjonowanie młodzieży 

zdrowej z niepełnosprawną. Uwrażliwia młodzież na ludzi niepełnosprawnych, uczy 

wrażliwości i konkretnej pomocy. Takie zachowania młodzieży czasem przywracają wiarę  

w ludzkość. Plusem są również małe klasy, dzięki czemu łatwiej wszystkich zaopiekować. 

Minusem jest na pewno dużo więcej czasu poświęconego przez nas nauczycieli oraz  

w mojej opinii czasem poświęcenie zdolniejszej młodzieży kosztem dzieci z ograniczeniami. 

Młodzież z ograniczeniami mogłaby w tym czasie zrobić dużo więcej. 

Na pewno szkołę tę wyróżnia, a przynajmniej powinna, większa empatia nauczycieli 

dla uczniów.  
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Okiem zespołu psychologiczno-pedagogicznego (w tym 

nauczycieli wspomagających) 

 

Nauczyciel wspomagający: 

We wrześniu 2022 rozpoczęłam drugi rok przygody ze szkołą z oddziałami 

integracyjnymi. Praca w dwóch klasach integracyjnych jako nauczyciel wspomagający 

dostarczyła mi już wielu doświadczeń zawodowych i dużo nauczyła. Z każdym dniem  

z pewnością dostarczy kolejnych.  

Moja praktyka pokazuje, że w takim miejscu bardzo ważnym elementem jest praca nad 

integracją uczniów pełnosprawnych z rówieśnikami z niepełnosprawnością, która często 

stanowi nie lada wyzwanie; ale pozytywne efekty bardzo cieszą i budują. Zdobyte 

doświadczenie pomaga przystosować się do życia i współpracy z różnymi ludźmi dla każdej  

ze stron. Pozwala na ćwiczenie umiejętności porozumiewania się z drugim człowiekiem, 

pomimo różnych ograniczeń oraz uwrażliwia na pomoc innym.  

Równie istotna jest także dobra współpraca nauczyciela przedmiotowego  

ze wspomagającym, dzięki której każdy w klasie jest w stanie skorzystać w jak największym 

zakresie z lekcji tak, aby nikt nie czuł się odizolowany. Każdy dzień pracy z uczniami oraz 

nauczycielami wzbogaca mój warsztat pracy o nowe rozwiązania.  

 

Nauczyciel wspomagający, wychowawca: 

Moje doświadczenia są różne. Bywało bardzo trudno. Czasami zagryzałam zęby,  

bo trudno było utrzymać nerwy na wodzy, sytuacje wymagały ogromu wiedzy i cierpliwości. 

Bywało także i tak, że łzy stawały mi w oczach z radości a z zajęć wyskakiwałam uskrzydlona, 

bo praca była fantastyczna, dała mi satysfakcję i przyjemność kontaktu z młodzieżą.  

Gdy nie było tutaj oddziałów integracyjnych szkoła miała zupełnie inny charakter.  

Nie mogę tego porównać. Wymaga innego tempa, spokoju, uporządkowania. Aby to robić 

trzeba mieć ludzkie spojrzenie na drugiego człowieka. Trzeba być gotowym na rozmowy  

o emocjach i zwierzenia, które czasem zwalają z nóg. Z pełnosprawnymi jest trochę inaczej. 

Można robić więcej i szybciej.  
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Wśród plusów i minusów pracy w oddziałach integracyjnych widzę następujące 

elementy: 

+ niewielki oddział klasowy, 

+ obecność specjalistów w szkole, 

+ lepiej wyposażona placówka, 

+ wypracowywanie u młodzieży prawdziwej tolerancji (a nie tylko deklarowanej), 

dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

+ młodzież w naturalny sposób przełamuje bariery w kontaktach ze sobą, 

+ obecność osób niepełnosprawnych w szkole w szkole ogólnodostępnej 

przeciwdziała ich wykluczeniu 

 

− konieczność bycia tolerancyjnym nawet na bardzo drażniące zachowania, 

− zwiększona trudność organizacji wyjść i wycieczek, ewakuacji, planowania 

innowacyjnych zajęć, 

− zmniejszone tempo pracy klasy, 

− niektóre osoby z niepełnosprawnością działają źle na klasę, np. poprzez brak 

umiejętności hamowania emocji w miejscu publicznym, 

− klasa zmienia się w sposób nieharmonijny, 

− konieczność dostosowania metod/form/środków dydaktycznych do 

indywidualnych potrzeb uczniów (czasem wprowadzamy więcej niż 2 różnice), 

Pamiętam kilka anegdot. Kiedyś uczeń orzeczeniowy przyszedł do gabinetu nauczycieli 

zgłaszając, że na korytarzu jest wariat i wskazał osobę z tym samym zaburzeniem o podobnych, 

charakterystycznych zachowaniach. Innym razem, kilka lat temu, uczył się tu chłopiec 

orzeczeniowy i bardzo szczery. W złości piszczał i krzyczał. Wyskakiwałyśmy z gabinetu, 

prosząc o ciszę, a chłopiec zwykle odpowiadał: „Przepraszam, ale ta głupia baba  

[o nauczycielu] znów mnie zdenerwowała”.  

Co wyróżnia tę szkołę spośród innych? Miła młodzież, która ma dobre usposobienie. 

Od strony nauczyciela wspomagającego mogę powiedzieć, że w klasie integracyjnej 

uczniowie bardziej uważają na słowa, wypatrują na początku, kto może mieć 

niepełnosprawność. Raczej uważają na ten temat, ale gdy się poznają z łatwością rozpoznają 

osoby o specjalnych problemach. Niektórzy niepełnosprawni mówią otwarcie o swojej inności. 

Sprawne dzieci chętnie pomagają niepełnosprawnym.  W klasach ogólnych wyraźnie deklarują, 
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że drażnią ich niektóre rzeczy, np. wózki na korytarzu. W integracji zdarza się, że młodzież nie 

rozumie różnic w ocenianiu i łagodniejszym traktowaniu.  

 

Pedagog/Psycholog: 

 Nie będę ukrywać, że moje początki w szkole z oddziałami integracyjnymi były trudne. 

Największą trudnością było mierzenie się z tym, że nie mogę sprawić, że moi uczniowie 

wyzdrowieją; pogodzenie się z tym, że nie każdemu mogę pomóc. Ale pytanie brzmi „co to 

znaczy pomóc?”.   

Nigdy nie pracowałam w szkole ogólnodostępnej, w której nie ma oddziałów 

integracyjnych. Niemniej jednak, w ramach współpracy z innymi szkołami miałam okazję od 

początku mojej pracy w szkole obserwować jak wyglądają różnice, a jest ich dużo. 

W takiej szkole jak nasza dużo większe znaczenie niż w szkołach ogólnodostępnych ma 

budowanie empatii w uczniach, poczucia współodpowiedzialności za społeczność szkolną  

i wrażliwości na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka. 

Na podstawie diagnozy potrzeb uczniów zbudowana została u nas baza specjalistyczna 

– 2 pedagogów ogólnych, pedagog specjalny, psycholog, wielu nauczycieli 

współorganizujących proces kształcenia, logopeda, rehabilitant. Praca z tak szerokim spektrum 

trudności uczniów wymaga od specjalistów szkolnych bardzo szerokiej wiedzy i stałego 

dokształcania się. Przy tym wszystkim konieczna jest również bardzo bliska współpraca  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

W szkole takiej jak nasza, prawie jedna czwarta to uczniowie posiadający  

niepełnosprawnościami – niepełnosprawność narządu ruchu, słuchu, wzroku, 

niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu. Uczniowie ci potrzebują wiele wsparcia, 

dostosowania form i metod pracy, wyjątkowego podejścia nauczycieli. Ponadto taka szkoła jak 

nasza przyciąga uczniów, którzy potrzebują wsparcia z zupełnie innych względów. Mogą to 

być specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia typu ADHD, ADD, dysleksja rozwojowa, 

zadurzenia przetwarzania słuchowego. To jednak w dalszym ciągu nie wszystko.  

Dzięki temu, że szkoły z oddziałami integracyjnymi dysponują szerszą bazą pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, pod nasze skrzydła trafiają osoby z trudnościami 

emocjonalnymi, fobiami społecznymi lub w kryzysie emocjonalnym. Szkoły ogólnodostępne 

w dużo mniejszym stopniu skupiają się na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym. 
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Praca z osobami z niepełnosprawnościami i osobami tzw. zdrowymi dla mnie nie różni 

się niczym. Do każdego ucznia musimy podchodzić bardzo indywidualnie, ponieważ każdy 

człowiek jest inny, ma inne trudności, inne problemy, inną sytuację życiową. To, że uczeń żyje 

z niepełnosprawnością nie oznacza, że jest w jakikolwiek sposób gorszy. Każdy ma swoje 

ograniczenia. Każdy ma swoje mocne strony. Sytuację każdego z uczniów trzeba bardzo 

dokładnie poznać byśmy mogli udzielić odpowiedniej pomocy.  

To co zaskoczyło mnie gdy zaczęłam pracować w LXV Liceum Ogólnokształcącym  

z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie, to możliwości i umiejętności 

uczniów właśnie z niepełnosprawnościami – uczeń ze spektrum autyzm wybitnie uzdolniony 

językowo, który nawet notatki przedmiotowe zapisywał z języku rosyjskim; opanował go 

niemal do perfekcji pomimo trudności w komunikacji interpersonalnej w języku polskim. 

Innym przykładem jest uczeń z niepełnosprawnością narządu ruchu, który jeszcze na etapie 

edukacji w szkole średniej pracował zawodowo wykonując profesjonalne projekty graficzne 

dla jednej z firm motoryzacyjnych w Polsce. Kolejna uczennica poruszająca się na wózku, która 

wygrywała zawody sportowe na szczeblu międzynarodowym. Nauczyło mnie to, ze praca  

z każdym człowiekiem jest sprawą wyjątkową i od każdego z naszych uczniów mogę się wiele 

nauczyć. 

 

Pedagog/Psycholog: 

Jedyna różnica między pracą w szkole ogólnodostępnej a szkole z oddziałami 

integracyjnymi to występowanie konieczności odpowiedzenia na potrzeby edukacyjne uczniów 

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględnienie w pracy 

indywidualnych trudności wynikających ze spektrum autyzmu lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym - wymaga to od nas wiedzy w zakresie funkcjonowania osób  

o takich trudnościach i specyfiki zaburzeń współwystępujących.  

Jak wygląda praca z osobami niepełnosprawnymi? Nie różni się znacząco, czasem 

wymaga większej cierpliwości w przypadku uczniów z zaburzeniami mowy. Każda osoba, 

pełnosprawna czy nie, przeżywa siebie na swój jednostkowy sposób.  

W naszej pracy istotne jest właśnie indywidualne podejście do potrzeb i problemów 

każdej osoby, nieuleganie stereotypom, słuchanie, udzielanie wsparcia. Dlatego nie ma 

znaczenia, z jakiego rodzaju trudnością rozwojową, emocjonalną, mierzy się dany 
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uczeń/uczennica, nie ma znaczenia zakres jego sprawności. Subiektywnie postrzegane 

trudności młodzieży nie są różnicowane przez jej sprawność, tylko przez środowisko i zasoby, 

które posiadają.  
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Okiem rodziców 

 

Rodzic: 

Syn wybierał sam szkołę i klasę/profil; my jako rodzice tylko go wspieraliśmy. Liceum 

było jego pierwszym wyborem. Bardzo duże wrażenie wywarło na nim spotkanie (dzień 

otwarty dla uczniów 8 klas) i rozmowa z nauczycielami i uczniami w klasach dedykowanych. 

Był pewien swojego wyboru ze względu na szkołę jak i wybrany profil. Czuł od razu, że właśnie 

do tej szkoły chce iść. Marzenie się spełniło. Syn uczęszczał do szkoły podstawowej  

z oddziałami integracyjnymi i do klasy integracyjnej. 

Obecnie syn ma lepsze wyniki niż w 8 klasie. Owszem jest więcej nauki, ma trzy 

rozszerzone przedmioty. Ale jest zadowolony. Szkoła i nauczyciele są nastawieni na pomoc 

uczniom. W chwili niepowodzenia, nie są oni skreślani a wręcz przeciwnie - pomaga się im. 

Na tą chwilę jestem bardzo zadowolona. 

Syn nie kierował się tym czy szkoła jest z oddziałami integracyjnymi czy 

ogólnodostępna. Dla niego liczyło się podejście i prezentacja szkoły i profilu na dniu otwartym. 

Chodził do szkoły z oddziałami integracyjnymi i do klasy integracyjnej. Myślę, że syn 

ponownie wybrałby tą szkołę.  

 

Rodzic: 

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Bema,  

do którego chodzą nasze dzieci pojawiła się w kręgu naszych zainteresowań dopiero, kiedy 

były one w 8 klasie szkoły podstawowej.  Zastanawiając się nad wyborem myśleliśmy o szkole, 

która będzie przyjazna naszym dzieciom nie wiedząc, że tak blisko od naszego miejsca 

zamieszkania znajduje się szkoła z klasami integracyjnymi. Na początku szukaliśmy tzw. 

zwykłego liceum. Wiedzieliśmy, że chcemy aby była to szkoła, która nie tylko będzie kładła 

nacisk na wyniki w nauce, ale pozwoli na to by dzieci uczyły się we własnym tempie i aby nie 

musiały równać do poziomu szkoły i abyśmy jako rodzice nie musieli przejmować tym, że oni 

muszą dopasować się do jakichś rankingów czy poziomu innych dzieci.  

Szukając szkoły, w której dzieci mogłyby kontynuować naukę, dowiedzieliśmy się, że 

tuż obok nas jest szkoła z klasami integracyjnymi. Szkołę tą polecił nam również psycholog 
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prowadzący. Decydujący wpływ na naszą i chłopców decyzję miała wizyta w szkole i rozmowa 

z pracującymi w niej nauczycielami i pedagogami. Dzieci same wybrały klasy, do których chcą 

uczęszczać. Jedno z nich pomimo posiadania orzeczenia zdecydowało się na uczęszczanie do 

zwykłej, nie integracyjnej klasy.  

Dzieci na początku były dość wycofane, tym bardziej że początek ich nauki w nowej 

szkole przypadł na czas nauki zdalnej. Podoba nam się także to, że mają poczucie, że mimo to 

iż są w szkole z klasami integracyjnymi to wymagania wobec nich są takie jak wobec 

wszystkich i nie są traktowani na innych zasadach.  

Poza tym podoba nam się to, że w tej szkole dzieci, jak i my jako rodzice, czujemy się 

zaopiekowani i nie musimy walczyć o wszystko. Zasadniczo to raczej szkoła dba o nas. Dlatego 

możemy pozwolić im na samodzielność i podejmowanie decyzji mając świadomość, że gdyby 

działo się coś złego to dostaniemy na ten temat informację. W tak komfortowym środowisku 

możemy też pozwolić im na popełnianie własnych błędów i wyciąganie z nich samodzielnie 

wniosków.  

Wybralibyśmy tę szkołę, gdyż jest przyjazna dla dzieci i rodziców. Zapewnia nam 

komfort nauki chłopców w środowisku, w którym nie ma nacisku na nadmierne wymaganie 

jeżeli chodzi o oceny, ale także nie są traktowani na specjalnych warunkach, jako gorsi czy 

słabsi wśród reszty uczniów.   

 

Rodzic: 

Syn jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, dlatego chcieliśmy wybrać szkołę która 

przyjmie go ciepło i życzliwie. Jak wiadomo jest to trudny wiek dla młodzieży i bałam się 

jakiegoś wyśmiewania czy dokuczania ze strony innych dzieci. Zauważyłam że syn się 

usamodzielnił, trochę lepiej się uczy bardziej przykłada się do nauki. 

Uważam że szkoła ma wspaniałą kadrę, życzliwą w większości i wymagającą. 

Wychowawca jest bardzo empatyczny i wspierający. Jednak sama klasa, tzn. uczniowie są 

jakby nieobecni. Syn nie ma żadnych relacji z klasą, a miała być, jak sama nazwa mówi, klasą 

integracyjną. Nie będę się rozpisywać nad szczegółami, ale tu nastąpiła pełna porażka. Zero 

integracji.  
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Rodzic: 

Tak naprawdę wybór szkoły nie był podyktowany tym, że jest to szkoła  oddziałami 

integracyjnymi. Nie stanowiło to jednak najmniejszych problemów dla córki, że takowe będą. 

Warunki nauki nie odbiegają absolutnie od innych szkół. Moje doświadczenia w kontaktach ze 

szkołą są niewielkie, gdyż moje dziecko jest bardzo samodzielne i świetnie radzi sobie samo 

zarówno organizacyjnie, jak i edukacyjnie.  

Ta szkoła zarówno poziomem edukacji jak i organizacją nie odbiega od innych. Mam 

porównanie. Ponowny wybór byłby podobny. Integracja i zrozumienie odmienności, otwartość 

na innych jest w tej szkole na porządku dziennym. To dla nas, rodziców, ważne. 

 

Rodzic: 

Wybór szkoły z oddziałami integracyjnymi był jedynym możliwym ze względu na 

szczególne potrzeby dziecka. Wybór klasy integracyjnej zdecydowanie polepszył warunki 

nauki dziecka. Wcześniej moje dziecko uczęszczało do szkoły ogólnodostępnej, co niestety 

spowodowało bardzo duże problemy. Po kilku miesiącach uczęszczania do tej szkoły (pierwsza 

klasa) dziecko chętnie chodzi do szkoły. Zajęcia są prowadzone w sposób dostosowany do 

potrzeb. Zarówno dziecko, jak i my rodzice czujemy wsparcie zespołu psychologiczno-

pedagogicznego. 

Uczniowie w klasie doskonale współpracują i wspierają się wzajemnie co jest 

bezcennym doświadczeniem, zarówno dla młodzieży zdrowej jak i z niepełnosprawnościami. 

Gdybyśmy mieli ponownie wybierać szkołę to wybralibyśmy właśnie tę szkołę i klasę 

integracyjną. Jesteśmy przekonani, że takie szkoły są kolebką społeczeństwa przyszłości, gdzie 

podstawą są wartości szkoły, takie jak szacunek i tolerancja. 

 

Rodzic: 

Wybierając szkołę córka kierowała się profilem klasy i językiem obcym. Obecnie jest 

zadowolona. Za towarzystwem w Szkole Podstawowej nie przepadała; uważa, że teraz jest 

lepiej.  
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Jako rodzic uważam, że szkoła ma bardzo profesjonalny i pomocny zespól 

psychologiczno – pedagogiczny. Tak, wybrałbym wraz z córką tę szkołę jeszcze raz.  
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Okiem uczniów 

 

Uczeń: 

Dla mnie, jako osoby z niepełnosprawnością ruchową, szkoła z oddziałami 

integracyjnymi pozwala na optymalny rozwój, naukę w swoim tempie oraz tolerancję  

i zrozumienie ze strony rówieśników oraz kadry pedagogicznej, a co najważniejsze poruszanie 

się po szkole bez barier architektonicznych. 

Szkoła ogólnodostępna różni się od takiej szkoły, że traktowanie uczniów według mnie 

jest jednostkowe, a nauka jest w mojej opinii stresująca. Kadra pedagogiczna w szkole  

z oddziałami integracyjnymi jest doświadczona w kontaktach z uczniami niepełnosprawnymi, 

tolerancyjna czy wyrozumiała, natomiast w szkole ogólnodostępnej jest niezrozumiała, 

rozczarowująca czy nieprzyjemna nieidąca z uczniami na ugodę. 

 

Uczeń: 

Niedawno dołączyłem do uczniów Liceum im . Bema. Chodzenie do szkoły i do klasy 

z uczniami, którzy maja wiele problemów nauczyło mnie pokory. Widzę, że są ludzie którzy 

maja wiele różnych problemów, uczą się wolniej, nie zawsze zdążą się do wszystkiego 

przygotować. Każdy  z nas jest inny, każdy pracuje swoim tempem, walczy ze swoimi 

demonami. . Niestety nie każdy nauczyciel to rozumie, nie jest tu idealnie, ale ufam, że będzie. 

Poznaję otoczenie.  

Dlaczego szkoła integracyjne? Dlatego, że rozumie potrzeby, różnorodność ludzi.  

W porównaniu ze szkołą ogólnodostępną – pomoc pedagoga, wsparcie nauczycieli – ocenianie 

nie tylko przez pryzmat wiedzy, ale chęci, starań, pracy każdego z nas, dołączonych opinii i 

orzeczeń.  Szanuję kolegów i koleżanki, którzy mimo różnych dysfunkcji walczą, nie poddają 

się, starają się dorównać uczniom w pełni sprawnym, a to nie jest łatwe.  

Kolegów, koleżanki - moich znajomych nie interesuje to że chodzę do szkoły  

z oddziałami integracyjnymi. Chcę, żeby Liceum im. Bema wyróżniało się tym, że nauczyciele, 

którzy tu uczą, to  fantastyczni ludzie, z klasą.  Każdy wesprze, pomoże, wysłucha, zobaczy  

w uczniu człowieka. Nie idealnego człowieka, ale młodego człowieka, który chce się uczyć  
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w odpowiednich warunkach, bez wyścigu szczurów, ze wsparciem, takim prawdziwym 

nauczycieli . Tego życzyłbym sobie i każdemu kto zaczyna nauczkę w Liceum im. Bema. 

 

Uczennica: 

W naszym liceum są osoby z różnymi dysfunkcjami. Nie przeszkadza to jednak  

w nawiązywaniu znajomości, mimo że niektórzy nie są tolerancyjni dla pewnych naszych 

zachowań.  

Dlatego poznajemy innych niepełnosprawnych ze szkoły i przyjaźnimy się, 

rozmawiamy, śmiejemy. Według nas integracja jest bardzo ważna.  

 

Uczeń: 

Nauka w Bemie jest dość ciekawa gdy przez większość życia nie miałeś styczności  

z osobami niepełnosprawnymi lub różnorodnymi. Mimo wyraźnych różnic między nami nie 

stanowią one granic i często widzę na korytarzach osoby niepełnosprawne rozmawiające ze 

swoimi pełnosprawnymi, co w mojej poprzedniej szkole było rzadkością. Osoby na wózkach 

były traktowane jak „obce”, a jedyna forma integracji była krótka, konieczna i ubrana  

w grzecznością wymianę słów jak :”Dzień dobry” czy „Przesunąłbyś się”. 

Cieszy mnie widok szczerych, koleżeńskich relacji zamiast alienacji, szczególnie 

dlatego, że sam w rodzinie mam kogoś niepełnosprawnego.  

 

Uczennica: 

Rekrutując się cztery lata temu do szkół ponadpodstawowych, brałam pod uwagę wiele 

czynników, które wpłynęły na wybór tej szkoły. Jednymi z nich była dobra lokalizacja i wysoki 

procent zdawalności matur, ale nie tylko.  

Idąc do szkoły z Oddziałami Integracyjnymi miałam wiele obaw z tym związanych. Nie 

wiedziałam, czy poradzę sobie w zupełnie nowym dla mnie środowisku. Nie miałam wcześniej 

styczności z osobami z niepełnosprawnościami, nie wiedziałam jak się mam zachować  

w ich towarzystwie, ani w jakiś sposób mogę im pomóc.  
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Z biegiem czasu i spędzeniu w tej szkole paru lat intensywnej nauki zdobyłam 

doświadczenie i nowe, pozytywne spojrzenie na osoby z wrodzonymi lub nabytymi 

upośledzeniami sprawności fizycznej lub psychicznej, pod różnymi kątami. Dowiedziałam się 

wielu rzeczy, o których przedtem nie miałam pojęcia.  

Szkoła integracyjna nauczyła mnie przede wszystkim większej empatii do drugiego 

człowieka. Znając historię niektórych z uczniów poruszających się na wózku, wiem jak silne 

są to osoby i pomimo tylu niepowodzeń wciąż czerpią radość z życia. Zaczęłam podchodzić do 

nich z większym szacunkiem, ale i zrozumieniem. Osoby z niepełnosprawnościami nauczyły 

mnie wiele rzeczy. Jestem im wdzięczna, że pokazały mi jak cieszyć się z małych, dotychczas 

niedocenianych rzeczy. Z naszej przyjaźni wyciągnęłam wiele wniosków, które pozytywnie 

wpłynęły na mój obecny światopogląd. Jestem też pewna, że uczęszczanie do szkoły, w której 

prowadzone są Oddziały Integracyjne, stałam się lepszą wersją siebie. 

 

Uczennica: 

Nie odczuwam żadnej  różnicy uczęszczając do szkoły z oddziałami integracyjnymi; nie 

ma żadnych działań czy nawyków odchodzących od normy. Wydaje mi się że zawsze byłam 

osobą empatyczną i decydując się na taką szkołę, zanim wiedziałam jak to wygląda, liczyłam 

się z tym, że uczęszczają tu również ludzie o ograniczonej sprawności i nigdy mi to nie 

przeszkadzało. Zmienił się jedynie mój podziw do takich osób, bo doświadczam na co dzień 

jak są sprawne i samodzielne, pomimo mojej wcześniejszej błędnej wiedzy w tym temacie.  

Moi znajomi nie zwracają uwagi na to, że moja szkoła nie jest typowa i ma oddziały 

integracyjne; nie doświadczyłam nigdy innego traktowania czy wyśmiewania z tej strony. 

 

Uczennica: 

 Uczęszczanie do szkoły z oddziałami integracyjnymi nie wpłynęło na mnie w żaden 

sposób. Nie odczuwam różnicy pomiędzy tą szkołą a szkołą ogólnodostępną. 

 Po dołączeniu tutaj w moim postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami nic się nie 

zmieniło. Jedynie przyzwyczaiło mnie niektórych sytuacji i zachowań. Już mnie nie dziwi, gdy 

ktoś mówi do windy „abra kadabra”. 
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 Nie wydaje mi się, by ta szkoła różniła się od innych; jest całkiem normalna. Organizuje 

się dużo apeli i wydarzeń; lepszych, gorszych, ale są. Ta szkoła na pewno nie jest „inna” przez 

to, że jest z oddziałami integracyjnymi. 

 

Uczennica: 

W mojej opinii szkoła z oddziałami integracyjnymi nie różni się zbytnio od szkoły 

ogólnodostępnej; pomijając elementy techniczne. Od czasów dzieciństwa wielokrotnie 

spotkałam się z osobami niepełnosprawnymi i uważam, że wszyscy jesteśmy takimi samymi 

ludźmi, którym należy się szacunek i równe traktowanie.  

Wydaje mi się, że to jest kluczem naszej szkoły – świadomość, że wszyscy tak naprawdę 

jesteśmy tacy sami. 

 

Uczennica: 

Nie widzę żadnych negatywnych różnic względem szkoły bez oddziałów 

integracyjnych. Szkoła łączy ludzi, tworzy tolerancyjne i miłe społeczeństwo. Szkoła 

dostosowana jest do większej ilości osób, co definitywnie jest zaletą. Normalizacja takich 

rzeczy jest dobra i potrzebna. Nikomu to nie przeszkadza. Szkoła ma z tego wiele korzyści. 

 

Uczennica: 

Szkoła ta jest taka sama jak każda inna. Jedyne co się w niej wyróżnia to fakt integracji. 

Na korytarzy widać wiele różnych person, jednak tutaj nikogo nie obchodzi jak wyglądasz. 

Każdy stara się być jak najlepszą wersją siebie, jednak nigdy nie usłyszałam, żeby ktoś się 

wyzywał z racji ubioru. 

Specjalne traktowanie mają jednak osoby z pewnymi zaburzeniami. Niektórzy 

nauczyciele traktują takie osoby z szacunkiem, jak równego sobie. Inni natomiast specjalnie się 

nad nimi pochylają, a pozostali ignorują.  

Nie odczuwam różnicy między tą szkołą, a „normalną”. Wszyscy jesteśmy równi  

i traktowani tak samo. Wiadomo, zdarzają się wyjątki, jednak jest to zrozumiałe. 
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Uczennica: 

Poprzez uczęszczanie do szkoły integracyjnej zyskuje większe poczucie 

odpowiedzialności za ludzi w moim otoczeniu. Zdecydowanie moje poczucie empatii  

i zrozumienia dla innych (również pełnosprawnych) wzrosło od czasu w którym uczęszczam 

do szkoły integracyjnej. Wśród moich znajomych spoza szkoły czasem wzbudza ciekawość jak 

tutaj jest. 

Tę szkołę spośród innych, z którymi zestawiana jest w rankingach, wyróżnia większa 

liczba osób niepełnosprawnych, częstsza obecność nauczycieli wspomagających i dbałość  

o zacieranie różnic pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi. 

 

Uczeń: 

Uczęszczanie do szkoły z oddziałami integracyjnymi nauczyło mnie szczególnej 

wrażliwości na otoczenie. W szkole ogólnodostępnej niesamowita prędkość życiowej rutyny 

przyćmiewała kwestie integracji społecznej, specyfiki społeczeństwa. W codziennym biegu nie 

dostrzegamy spektrum barw, tych wszystkich barw, którymi mieni się ludzka różnorodność. 

Te barwy zacząłem dostrzegać tutaj, w Liceum Bema. Życie szkolne zakwestionowało 

mój pluralizm wartości i nauczyło szczególnego funkcjonowania wśród niepowtarzalnej, 

kolorowej społeczności, której nie sposób spotkać w każdej placówce, na każdym kroku,  

w każdym kierunku świata. 

To tu jest miejsce na Ziemi, tu jest pryzmat, co rozszczepia banalny świt słońca  

w tysiące promieni tysiąca odcieni. 

 

Uczennica: 

Uczęszczanie do szkoły z oddziałami integracyjnymi sprawiło, że stałam się pełna 

podziwu i szacunku do osób niepełnosprawnych. Są to osoby nad wyraz silne, które mimo 

przeciwności losu idą przez świat z uśmiechem na ustach.  Zrozumiałam, że są zupełnie tacy 

sami jak inni ludzie - wyrozumiali, pełni ambicji i chęci pomocy.  
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Gdybym miała możliwość wysłania swoich dzieci do takiej szkoły w przyszłości, nie 

zastanawiałabym się dwa razy. Rozwijanie wrażliwości wśród młodych ludzi jest jednym  

z najważniejszych czynników przyczyniających się do kształtowania wartościowych postaw.  

 

Uczennica: 

Nie odczuwam znaczących różnic między szkołą z oddziałami integracyjnymi a szkołą 

ogólnodostępną. Jedynie zauważalna jest różnica w wyposażeniu budynku z przystosowaniami 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Po czterech latach spędzonym w liceum z oddziałami integracyjnymi nauczyłam się 

bardziej zwracać uwagę na ułatwianie przemieszczania się osobom z niepełnosprawnościami. 

Posiadam teraz większą świadomość na temat takich osób poprzez bezpośrednie obcowanie  

z nimi. 

Nie ma żadnego znaczenia wśród moich znajomych poza szkołą, że uczęszczam do 

szkoły z oddziałami integracyjnymi, nie określa to poziomu placówki, nie umniejsza jej ani nie 

neguje jakości. 

Naszą szkołę na przestrzeni innych placówek wyróżnia jej tolerancyjność, empatia  

i nowoczesność. Za murami budynku kryje się wysoka jakość udogodnień dla osób  

z niepełnosprawnościami, przyjazna atmosfera, liczne atrakcje organizowane przez samorząd  

i szeroki wybór profilów klas wraz z zajęciami dodatkowymi dopasowanymi do uczniów. 

 

Uczennica: 

Nie jestem pewna czy ma jakiś duży wpływ na mnie konkretnie uczęszczanie do tej 

szkoły.  

Miło się widzi za to jak tolerancyjna jest ta szkoła. Uczniowie wszyscy traktują siebie 

na równi i pomagają siebie. Przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co widzę, ale nie mogę być 

pewna bo osobiście nie wchodzę w interakcje z innymi ludźmi za bardzo.  

Na pewno jest lepiej w szkole z oddziałami integracyjnymi, bo człowiek jest bardziej 

naturalnie nastawiony kiedy widzi na przykład osobę na wózku inwalidzkim. Ludzie się 

zazwyczaj patrzą odruchowo, bo nie widzą takich osób na co dzień, co musi być dość 
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niekomfortowe dla osoby z niepełnosprawnością, by cały czas czuć czyjś wzrok kiedy jest  

w miejscu publicznym.  

 

Uczennica: 

W tej szkole odczuwam swobodę i tolerancję, jestem świadoma, że każdy człowiek jest 

inny, a ta inność jest wartością 

Po dołączeniu do tej szkoły nic nie zmieniło się w moim świata – od zawsze 

traktowałam każdego z takim samym szacunkiem; jestem przekonana o najwyższej wartości 

godności każdego człowieka. Wszyscy moi znajomi mają podobne zdanie do mnie, każdy 

człowiek jest wartościowy, a to ze w mojej szkole są osoby z niepełnosprawnością niczego nie 

zmienia 

Myślę, że uczniowie naszego liceum mają naturalną wrażliwość, szanują każdego 

człowieka, niezależnie od różnic, są empatyczni i pomocni, a uczęszczanie do takiego liceum 

może jedynie jeszcze bardziej uwrażliwić. 

 

Uczeń: 

Chodzenie do szkoły z oddziałami integracyjnymi powoduje, że różnice miedzy osobą 

niepełnosprawną, a pełnosprawną przestają być widoczne. Mam większą empatię i tolerancję 

do osób niepełnosprawnych, mogę dostrzec jak niesamowite mogą być osoby niepełnosprawne 

oraz jak świetnie sobie radzą w życiu. 

Z mojego punktu widzenia, wychodzi na to, że jedyną różnicą miedzy szkołą 

integracyjną, a ogólnodostępną są dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chociaż 

ja sam jestem osobą niepełnosprawną to uważam, że tylko to i wyłącznie dzieli te dwie szkoły.   

Kiedy byłem mały i na ulicy spotykałem osobę niepełnosprawną to wydawało mi się, 

że taka osoba nigdy nie będzie w stanie sobie poradzić w życiu. Teraz, gdy już jestem 

nastolatkiem chodzącym do szkoły integracyjnej, to wiem że się myliłem. Zmieniło się moje 

postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. Czasem jestem zdumiony jak niektóre osoby  

z niepełnosprawnościami sobie radzą w życiu. Już nie zwracam zbytniej uwagi na osoby 

niepełnosprawne. Różnice miedzy osobą niepełnosprawną, a pełnosprawną przestały być dla 

mnie widoczne.  
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Dla moich kolegów poza szkołą, chodzenie do szkoły z oddziałami integracyjnymi nie 

wydaje się być czymś odmiennym. Nie traktują tego jako coś dziwnego. Kiedy dostaję pytanie, 

do której poszedłem szkoły, to odpowiadam że chodzę do szkoły z oddziałami integracyjnymi 

i jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby któryś z kolegów z poza szkoły zareagował na to ze 

zdziwieniem. Kiedy ja z kolei pytam się kolegów z poza szkoły, do której poszli szkoły, to 

odpowiadają mi że chodzą do takiej i takiej szkoły i nie zastanawiam się czy poszli do szkoły 

z oddziałami integracyjnymi, czy do szkoły ogólnodostępnej. 

Dla mnie obie te szkoły wydają się być takie same, jedyną różnicą jest jednak 

dostępność dla osób niepełnosprawnych.  

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema  

w Warszawie, wyróżnia multum dostosowań takie jak: automatyczne drzwi, zjazdy i podjazdy, 

sprawna winda do przemieszczania się między piętrami, interaktywne tablice i wiele innych 

rzeczy. 

W szkole także są niesamowicie uzdolnieni i radzący sobie w życiu uczniowie  

z niepełnosprawnościami. 

 

Uczeń: 

Szkoła z oddziałami integracyjnymi ułatwia mi naukę. Nauczyciele przygotowują 

materiały do moich potrzeb, jest winda która ułatwia mi poruszanie się. Myślę, że młodzież  

w takich szkołach bardziej tolerancyjna. 

Chodź sam jestem niepełnosprawny, to nauczyłem się być jeszcze bardziej 

tolerancyjnym, ponieważ w takich szkołach są osoby po których nie widać że są 

niepełnosprawni. 

 

Uczennica: 

Nasza szkoła posiada wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Jednym z nich 

jest niezbędna winda przeznaczona dla osób jeżdżących na wózkach – osoby te mogą się nią 

przemieszczać co lekcję na inne piętra. Jest również prowadzona rehabilitacja dla dzieci, które 

tego wymagają; podczas gdy my (pełnosprawni) mamy zajęcia wychowania fizycznego.  
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Młodzież w naszej szkole także stara się pomagać osobom z dysfunkcjami, nie tylko  

w sytuacjach niezbędnych. Przykładowo w bufecie wszyscy przepuszczamy osoby na wózkach, 

tak aby miały dogodny dojazd, bo mimo wszystko trochę czasu na nim tracą, a czas przerwy 

jest ograniczony. Na korytarzu, gdy widzimy, że ktoś jedzie, zawsze ustępujemy z drogi.  

Również nigdy nie spotkałam się z przejawami nietolerancji, braku empatii czy 

naśmiewania się z osób niepełnosprawnych, dotkniętych kalectwem czy innymi dysfunkcjami. 

Do dyspozycji są nauczyciele, którzy mają predyspozycje by nauczać potrzebujących większej 

troski uczniów i wiedzą jak właściwie zadziałać.  

Szkoła daje również szanse na rozwój, uczniowie biorą udział w występach, 

przedstawieniach, uroczystościach. Kiedyś dziewczyny tańczyły na wózkach, a chłopak, gdy 

był dzień języków udawał pociąg. Osoby, które tego wymagają, wchodzą przez główne drzwi 

szkoły, tam, gdzie mają najbliższy i najwygodniejszy dojazd. W razie potrzeby jest do 

dyspozycji pomoc do zdjęcia odzienia wierzchniego.  

Również na pochwałę zasługuje kadra opieki psychologicznej i pedagogicznej  - zawsze 

można się zgłosić i porozmawiać na tematy, które nam ciążą i nie potrafimy się sami z nimi 

uporać. Nie musimy martwić się o ocenę z ich strony, niewłaściwy wzrok czy złe słowo. 

Szkołą jest nowoczesna, wygodna i przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych i ze 

schorzeniami/dysfunkcjami. Obracanie się w środowisku różnorodnych osób uczy młodzież 

akceptacji, cierpliwości, ustępowania, a także empatii. Młodzi ludzie ze względu na swą inność 

nie są odrzucane, są częścią szkolnej społeczności. 

 

Uczniowie jednej klasy.: 

Szkoła ma dobrą lokalizację. Jest tu możliwość trafienia na fajnych nauczycieli. Jest 

bardzo duża tolerancja i wyrozumiałość wobec niepełnosprawnych. Zyskujemy większą 

empatię i otwartość. Panuje nowoczesność i akceptacja dla każdego.  

Jednak widzimy, dostrzegamy pewne różnice np. w ocenianiu osób niepełnosprawnych. 

Mają oni mniejsze wymagania i są oceniani lepiej. Nie możemy też całą klasą jeździć na 

wycieczki.  

Ze strony znajomych spoza szkoły czasem padają żarty, że nasza szkoła jest „dla 

ułomów i Hotwheelsów”. Nie przejmujemy się tym. A szkoła robi wszystko, żeby dostosować 
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się pod te osoby. A my bardziej rozumiemy osoby niepełnosprawne. Według nas w tej szkole 

jest coraz więcej dni, gdzie wszystkie osoby muszą ze sobą współpracować.  

 

Uczennica: 

Szkoła podstawowa do której chodziłam, również miała oddziały integracyjne. Teraz 

kontynuuję naukę u szkole o takim samych charakterze. Widząc osoby niepełnosprawne 

codziennie na korytarzach, na pewno zwiększyło to moją świadomość, że nie wszyscy ludzie 

są pełnosprawni i że to w zasadzie nie przeszkadza w żaden sposób się komunikować. 

Moi znajomi z poza szkoły chyba nie zwracają zbytniej uwagi na to, czy szkoła ma 

oddziały integracyjne, czy nie. W sumie wydaje mi się, że większość z nich też jest w szkołach 

z oddziałami integracyjnymi. 

Tę szkołę na pewno wyróżnia atmosfera. Wydaje mi się, przynajmniej z tego, co 

opowiadają mi znajomi o innych szkołach, że w porównaniu do nich jest u nas naprawdę 

przyjazna i akceptująca. Nie wiem jak to opisać, ale krótko mówiąc czuję się tutaj bezpiecznie 

i cieszę się, że tu trafiłam. 

 

Uczennica: 

Uczęszczam do szkoły integracyjnej już od dwóch lat. Uważam, że szkoła jest bardzo 

przyjazna, wspiera swoich uczniów w rozwijaniu się, w trudnych chwilach oraz w dążeniu do 

celów. Kadra nauczycieli jest bardzo pomocna, wyrozumiała i empatyczna. Panie psycholog  

i pedagog zawsze są przy nas, gdy przechodzimy przez trudny okres w naszym życiu. Gdy 

potrzebujemy wsparcia kogoś dorosłego lub po prostu wysłuchania. 

 Społeczność szkoły jest bardzo zgrana. Często, gdy są organizowane w szkole różne 

akcje i uroczystości świetnie się bawimy spędzając czas z rówieśnikami. Jesteśmy bardzo 

zintegrowaną szkołą, która chętnie bierze udział w różnych konkursach czy zawodach. 

 Po dołączeniu do tej szkoły zrozumiałam jak ważne jest wspieranie osób 

niepełnosprawnych oraz z jakimi trudnościami muszą się oni mierzyć codziennie. Mimo tego, 

że nie jest łatwo uśmiechają się i są szczęśliwymi ludźmi, którzy cieszą się z każdej chwili. 
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 Moim zdaniem ta szkoła jest wyjątkowa. Nie dlatego, że ma wysoki ranking wśród 

szkół czy przez zdobyte nagrody, ale przez osoby, które w niej pracują i do niej uczęszczają. 

Dzięki nam – Społeczności Bem, którą tworzymy – ta szkoła jest idealna i wyjątkowa.  
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Okiem absolwentów 

 

Absolwent, ukończył szkołę 6 lat temu: 

Mimo zdobycia umiejętności wymruczenia sobie trójki na ustnej odpowiedzi, dostania 

pozytywnej oceny z czegoś, czego na oczy nie widziałem czy umieszczenia na bucie, jak 

największej ilości informacji, w tej szkole nauczyłem się odpowiedzialności, przede wszystkim 

obywatelskiej. Ukształtowała moje poglądy i pozwoliła zawalczyć o siebie w dalszej 

przyszłości. Czy było ciężko? - bardzo. Czy było warto? - tak. To, co najważniejsze, to to, że 

zawsze liczył się mój komfort. Kiedy w grę wchodziło odreagowanie stresu, zawsze stały za 

mną osoby, na których mogłem polegać, a wraz z nimi drugie terminy. To jest to, co warto 

zrozumieć od pierwszych dni w tej szkole, sprawdzian można poprawić, ale o siebie warto 

zadbać w pierwszej kolejności, pomoc zawsze się znajdzie w tych murach, wystarczy ją do 

siebie dopuścić. 

Niczego w swoim życiu nie żałuję, ale tej szkole, a tym bardziej osobom, które w niej 

spotkałem, wiele zawdzięczam. Integracja tej placówki tworzy z niej ogólnodostępną, więc 

stwierdzenie to warto zamienić na: czy wybrałbym tę szkołę, dostępną dla wszystkich czy inną 

z ograniczeniami. Każdy z nas ma jakieś ograniczenia, dlatego warto tworzyć takie miejsca, jak 

to, w których będziemy czuli się komfortowo, bez względu jak się poruszamy i czego 

potrzebujemy. 

Z Liceum Bema mam niezliczoną liczbę wspomnień, część z nich w ogóle nie nadaje 

się do wspominania i mam nadzieję, że na zawsze pozostaną na samym dnie szuflady  

w gabinecie dyrekcji. Na szczęście większość to obrazy radości, nawiązywania relacji na całe 

życie, wzajemne wsparcie, nauka dorosłości, pozostając dalej w beztroskim nastroju, to historia 

podmiany tła pulpitu w sali 207, na obraz Luciana Freuda - wnuka tego Freuda, dla 

niewtajemniczonych, Rubensowskie kształty to przy tym nic! Sprawa wydała się dopiero po 

trzech godzinach, kiedy już o tym zapomniałem. Profesor Ch. nie zapomniała przez kolejnych 

kilka dni. Jedno ze wspomnień dotyczy mojej odwiecznej miłości Cecylii Gallerani z obrazu 

Dama z gronostajem, którą namiętnie malowałem przez trzy lata, a każdą z kopii otrzymywała 

profesor Ch. Chcąc piekło zamienić w coś pozytywnego, dostałem zadanie zrobienia 

prezentacji o Leonardo, nikt, a z całą pewnością Pani profesor, nie spodziewała się, że 

przedstawienie życiorysu Da Vinciego zajmie mi jedyne 7 godzin. 
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„Witamy Państwa bardzo serdecznie w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. J. Bema w Warszawie, gdzie swoje miejsce odnajdzie każdy” - tak 

trzykrotnie rozpoczynałem święto szkoły, a wypowiadałem to z całą świadomością tych słów. 

Bez względu na sytuacje, zawsze mogłem liczyć na wsparcie. To najważniejsze, co każdy z nas 

może otrzymać, zrozumienie i cierpliwość. Czas płynie dalej, a to, co było, już nie wróci, ale 

co najpiękniejsze zostaje z nami, stąd przyjaźnie i zdobyte doświadczenie. Korytarz Bema, 

teraz wyremontowany i dostępny, niech służy kolejnym rocznikom. 

 

Absolwentka: 

Swoje doświadczenia zdobyte w szkole z oddziałami integracyjnymi wspominam 

bardzo dobrze. Na pewno nauczyło mnie to zwracania uwagi na potrzeby innych, które różnią 

się od siebie i jest to zupełnie w porządku. Poznałam wielu wspaniałych ludzi z pięknymi 

duszami. 

Gdybym miała wybrać szkołę ponownie to myślę, że również postawiłabym na taką  

z oddziałami integracyjnymi. Pozwala ona wiele się nauczyć dzięki różnorodności osób do niej 

należących. Wszyscy się tutaj akceptują więc można nazwać to miejsce spokojnie safe space, 

jeżeli chodzi o tolerancję ze strony innych uczniów. 

Nie przypominam sobie żadnych konkretnych anegdot związanych ze szkołą. Jedynie 

nigdy nie umkną mi z pamięci lekcje języka polskiego, które można nazwać komediodramatem. 

Może po prostu zaskoczył mnie widok nauczycielki stojącej na ławce, podczas gdy klasa pisała 

sprawdzian       

Cofnąć czasu i znów znaleźć się na szkolnym korytarzu w BEMie natomiast bym nie 

chciała. Jestem raczej osobą, która nie lubi podporządkowywać się pod jakikolwiek system. 

Jednak czas spędzony w tej szkole będę wspominać bardzo dobrze, głównie ze względu na to, 

że jako osoba ze środowiska LGBT+ byłam tu w pełni akceptowana. Dziękuję również Pani 

Ch. za pokazanie mi moich możliwości, których wcześniej nie dostrzegałam i za najlepsze 

lekcje historii sztuki, z których wyniosłam najwięcej wiedzy i dobrego humoru. 
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Absolwent: 

Mój 3-letni pobyt w Bemie był chyba najlepszym czasem, okresem przedmaturalnym. 

Pamiętam, że idąc do klasy z profilem artystycznym, balem się, gdyż wcześniej byłem bardziej 

„umysłem ścisłym”. Okazało się, że ten strach był kompletnie niepotrzebny. BEM stał się moim 

drugim domem. Wiedziałem, że mogę podejść do każdego nauczyciela z prośbą o pomoc i taką 

dostanę. Bardzo milo wspominam tamten czas. Cala kadra nauczycielska i pracownicza dbała 

o nas - opiekowała się nami, pomagała i kiedy trzeba było, zwracała uwagę. Oprócz tego 

wiedza, w tym tez ciekawostki, pomogły mi w wyznaczeniu mojej drogi na dalsze etapy nauki 

i pracy.  

Myślę że mimo wszystko po raz drugi wybrałbym szkołę z oddziałami integracyjnymi. 

Moim zdaniem, przebywanie wśród osób potrzebujących pomocy na co dzień, uwrażliwia 

człowieka, jednocześnie daje poczucie odpowiedzialności i empatii. W mojej opinii, są to jedne 

z tych uniwersalnych wartości, które należy poznać i rozwinąć w sobie na możliwie jak 

najwcześniejszym etapie życia. Tak, wybrałbym szkołę z oddziałami integracyjnymi – 

zdecydowanie.  

W czasie mojej nauki w BEM-ie miałem paru znajomych z klas integracyjnych. Jedna 

koleżanka pamiętam, mimo iż jeździła na wózku inwalidzkim, brała udział w zawodach 

tanecznych. Kolejny znajomy brał udział w wyścigach kolarskich. Jak teraz wracam myślami 

do tamtych czasów i do tych osób to czuje jednocześnie zdziwienie, podziw, szacunek, 

inspirację. Co ciekawe, czuję to nadal tak samo jak czułem te 9 lat temu.  

Dorosłe życie nie jest łatwe. Każdy chce czasami zamknąć oczy i cofnąć się w czasie 

do dawnych lat lub miejsc. U mnie, Bem jest jednym z nich. Głównie przez nauczycieli, którzy 

byli wokół. Widać było po nich ze robią to z pasji, nie z przymusu. Potrafili sobie z nami 

pożartować, uczyć i inspirować do działania. Co wyróżnia tę szkołę? Z pozoru wygląda jak 

zwykła, normalna szkoła. A najlepsze jest to, że w tej  swojej normalności, jest naprawdę 

wyjątkowa.  

Serdecznie pozdrawiam z tego miejsca Panią B. (z szatni), Panią A. T., Panią prof. Ch i 

Pana prof. Ch. – Dziękuję! 
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Podsumowanie 

 

Dziesięć lat od powstania Oddziałów Integracyjnych w naszej szkole to okazja do 

podsumowania i refleksji. Doświadczenia uczniów, nauczycieli i rodziców w tym czasie były 

niezwykle cenne i pozytywne. Oddziały integracyjne przyczyniły się do tworzenia szkoły 

przyjaznej, tolerancyjnej i równościowej. 

Uczniowie, którzy uczestniczyli i uczestniczą w oddziałach integracyjnych, rozwijali 

swoje umiejętności empatii, wyrozumiałości i otwartości na innych. Dzięki temu, stali się 

lepszymi ludźmi i przygotowali się lepiej do życia w społeczeństwie pełnym różnorodności. 

Nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy prowadzili oddziały integracyjne, poświęcali 

wiele czasu i energii, aby zapewnić każdemu uczniowi równy dostęp do edukacji i pełnego 

rozwoju. Dzięki ich zaangażowaniu, oddziały integracyjne stały się miejscem, gdzie każde 

dziecko mogło poczuć się akceptowane i zrozumiane. Choć jest to praca wymagająca od nich 

nieraz ogromnych poświęceń. 

Rodzice, którzy angażowali się w życie szkoły i oddziałów integracyjnych, mieli 

możliwość wpływania na kształtowanie szkoły i jej otoczenia. Ich wsparcie i zaangażowanie 

pomagało w organizacji działań i wychowywaniu w duchu tolerancji i równości. 

Dziesięć lat Oddziałów Integracyjnych w naszej szkole to dowód na to, że szkoła może 

być miejscem, gdzie każdy uczeń ma szansę na pełen rozwój i osiągnięcie swojego potencjału. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za trud i poświęcenie, które przyczyniły się do tego 

sukcesu.  
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Podziękowania 

 

Serdeczne podziękowania kierujemy dla wszystkich osób, które włączyły się w projekt 

oddziałów integracyjnych i dzięki swojej otwartości i empatii pomogli w tworzeniu przyjaznej 

i tolerancyjnej szkoły.  

Wyrazy uznania należą się również wszystkim dla nauczycieli i pracownikom szkoły, 

którzy wkładali wiele wysiłku i poświęcenia, aby oddziały integracyjne działały sprawnie i były 

skuteczne w pomocy uczniom z różnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dziękujemy rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci i, w różnym stopniu, angażują się 

w życie szkoły, pomagając w organizacji wielu działań. 

W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć również o instytucjach i organizacjach, które 

przez te dziesięć lat udzielały wsparcia szkole w tworzeniu i prowadzeniu oddziałów 

integracyjnych. Dziękujemy za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, szkoleniach dla 

nauczycieli oraz zaangażowanie w działania na rzecz edukacji i integracji społecznej. 

Nie możemy pominąć osób najważniejszych – dyrektorów szkoły, którzy od samego 

początku wspierali pomysł oddziałów integracyjnych i dążyli do tworzenia szkoły przyjaznej 

dla każdego ucznia. 

Dziękujemy również naszym przyjaciołom, którzy zawsze byli obok nas i wspierali nas 

w pracy na rzecz szkoły, tolerancji i równości. 
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