
 „Dziecko autystyczne wydaje się  

pozostawad w muszelce, w stanie uśpienia…  

oczekując na bardziej sprzyjające warunki dla swojego rozwoju”.   

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM  

IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

 

W dniach 01 – 04.12.2015 r.  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym                       

im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą włączył się w działania dotyczące autyzmu. 

Celem tego szczególnego tygodnia było dostarczenie rzetelnej wiedzy uczniom na temat 

autyzmu, uwrażliwienie uczniów placówki na problemy i potrzeby osób z autyzmem żyjących wśród 

nas, kształtowanie postaw integracji i akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

W ramach solidaryzowania się z tą akcją, uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy 

ośrodka nosili przez cały tydzień niebieskie chusty, które symbolizują wsparcie i zrozumienie 

dla rodzin, jak i dla dzieci chorych na autyzm. 

Pani Kinga Zarychta – Rek napisała artykuł o  chłopcu,  który ma na imię Staś i opowiadając o sobie 

chciał przybliżyć nam w prosty, zrozumiały sposób, czym jest autyzm. Artykuł zamieszczono na 

stronie internetowej placówki. 

01.12.2015 roku Pani Magdalena Przyborek – Pawełek przedstawiła na apelu porannym 

informacje dotyczące autyzmu. Uczniowie dali kolegom  wskazówki przydatne w kontaktach 

z osobami autystycznymi, odegrali też scenkę. Podczas apelu  wręczono również niebieskie chusty 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. 

Dnia 04.12.2015 roku Pani Elżbieta Gajewska i Pani Małgorzata Modelska przygotowały zabawy 

integrujące, w których brali udział uczniowie klas I - III i IV - VI szkoły   podstawowej   oraz 

dzieci  z  oddziału  przedszkolnego   z  niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu   lekkim, 

umiarkowanym i znacznym, w tym dzieci z autyzmem. Celem głównym przygotowanych 

zabaw było rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez stworzenie warunków 

sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie w licznej grupie rówieśniczej. 

Podczas tego szczególnego tygodnia uczniowie placówki mieli możliwość oglądania 



w czasie przerw filmików z udziałem dzieci autystycznych podczas zabaw, zajęć 

edukacyjnych i spacerów. Samorząd Uczniowski również włączył się w działania 

i przygotował tablicę, na której wywieszono prace plastyczne dzieci autystycznych. 

 Takie działania są wyjątkowo cenne, bo dają możliwość spojrzenia na świat dzieci 

autystycznych bliżej niż na co dzień. Pamiętajmy o nich i wspierajmy w zmaganiach                    

z niezwykle trudną  rzeczywistością.  

       

  

 

  

      
        



     

Magdalena Przyborek-Pawełek 


