
MIĘDZYNARODOWY DZIEO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I TYDZIEO AUTYZMU  

W SPECJALNYM OŚRODKU 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM.ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU 

W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ 

 

W dniach 01.12.2016 – 05.12.2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą obchodzono       

Europejski Tydzień Autyzmu i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

Niebieski to kolor autyzmu, dlatego też kolejny rok uczniowie, dyrekcja, naczyciele      

i wszyscy pracownicy ośrodka w ramach solidaryzowania się z tą akcją nosili przez cały 

tydzień niebieskie chusty, które symbolizują wsparcie i zrozumienie dla rodzin, jak i dla 

dzieci dotkniętych autyzmem. Autyzm to problem, o którym warto wiedzieć jak najwięcej, 

dlatego placówka nasza wykorzystała okazję do podniesienia świadomości społecznej w tym 

zakresie. 

W dniu 02.12.2016 roku o godz.9.00 uczniowie naszej szkoły z niebieskimi balonami 

pod opieką nauczycieli przeszli do Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w celu 

wręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy dwóch przygotowanych plakatów na temat 

Tygodnia Autyzmu i Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Następnie wszyscy 

uczestnicy marszu przeszli po ulicach naszego miasta. 

W dniu 05.12.2016 roku na przerwach uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 

obejrzenia bajek i krótkich filmików. W tym dniu również przygotowano zabawy 

integracyjne, celem których było rozwijanie umiejętności społecznych dzieci poprzez 

stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie w licznej grupie 

rówieśniczej. 

W dniu 03.12.2016 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób 

niepełnosprawnych. Dzień ten jest okazją do zwiększenia świadomości publicznej                      

o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia. 

W obchody tego dnia włączyli się uczniowie, dyrekcja i  nauczyciele Publicznej  

Szkoły Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.  

W dniu 02.12.2016 roku o godz.10.00 odbyło się przedstawienie muzyczno – teatralne 

pod tytułem „Jaś i Małgosia” zaprezentowane przez uczniów zaprzyjaźnionej szkoły.  



Niezwykle ciekawa była prezentacja multimedialna pod tytułem „W misiowej krainie”, która 

dotyczyła wszystkich znanych i mniej znanych „misiów” przygotowana przez Panią Joannę 

Przyborek. Wyjątkowo atrakcyjne dla dzieci naszej szkoły okazało się malowanie  twarzy 

oraz robienie tatuaży. Uczniowie naszej szkoły malowali, wylepiali i kleili misie z bajek 

wspólnie z kolegami z sąsiedniej szkoły. Na zakończenie tego dnia wszystkie dzieci 

otrzymały pamiątkowe dyplomy, co sprawiło ogromną radość naszym podopiecznym.  

 

 

Magdalena Przyborek-Pawełek 

 

 


