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Klasa polonistyczno-geograficzna (integracyjna) 

W klasie integracyjnej może uczyć się maksymalnie dwadzieścia osób, w tym od trzech do pięciu uczniów 

niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni realizują ten sam program, jak pozostali, przy czym metody i 

formy pracy są dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych.  

Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych do naszego liceum odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Pozostali adepci podlegają ogólnym warunkom rekrutacji określonym w komunikacie 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wszyscy kandydaci powinni odznaczać się dobrym zachowaniem, 

serdecznością oraz wrażliwością społeczną. 

Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności umożliwiające dalsze 

kształcenie na większości kierunków psychologicznych, pedagogicznych, pielęgniarskich oraz takich jak prawo, 

administracja,  socjologia, komunikacja społeczna, zarządzanie, bibliotekoznawstwo i inne. 

Uczniowie posiadający orzeczenie PPP mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych. 

Wszystkim uczniom zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz 

pielęgniarki szkolnej.  Z klasą dodatkowo współpracuje nauczyciel wspomagający. 

Nasz budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiadamy windę, podjazdy, 

przystosowane toalety oraz szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się.  

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyciele i personel pomocniczy szkoły czuwają, by klasa stawała się 

zintegrowanym zespołem oraz by każdy uczeń czuł się w niej dobrze i robił postępy na miarę swoich możliwości. 

Uczniowie wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, 

wycieczkach krajowych i zagranicznych. Mała liczebność klasy pozwala na indywidualizację pracy dydaktycznej, 

stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie zadań, stosowanie ciekawych 

metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się 

dodatkowe zadania. Uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą, ale najczęściej 

motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Badania prowadzone wśród rodziców dowodzą, że uczeń uczący się w klasie integracyjnej: 

o Osiąga wysokie wyniki w zakresie swoich możliwości 

o Łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami 

o Ma dobry kontakt z osobami niepełnosprawnymi 

o Uczy się współpracy, zrozumienia, tolerancji 

o Ma większą możliwość korzystania z pomocy nauczycieli 

o Ma większe zaufanie do nauczycieli 

o Na lekcjach jest bardziej skoncentrowany, dopilnowany 

o Ma możliwość radzenia sobie z własnymi trudnościami. 

Pełnosprawni uczniowie w czasie wspólnej nauki uczą się dostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji 

wobec zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. 

 

Dla uczniów niepełnosprawnych nasze liceum nie jest przechowalnią, lecz miejscem, gdzie zdobywają wiedzę, 

umiejętności i niezbędne wsparcie. 

Każdy uczeń niepełnosprawny ma przydzielonego asystenta spośród pracowników obsługi szkoły, który wspiera 

go w czasie przerw, przed czy po lekcjach (np. pomaga znaleźć  pracownię, sprawnie przemieścić się na stołówkę 

czy do szatni).        


