
 

 

 

 

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 

 

Dzięki postanowieniom wszystkich krajów Unii Europejskiej z 2008 roku w pierwszym 

tygodniu grudnia obchodzimy Europejski Tydzień Autyzmu. Tak też było i w tym roku  

w dniach 3 XII – 7 XII 2018 r.  Już po raz trzeci nasza szkoła włączyła się w tę wielką i ważną 

inicjatywę. Jak co roku kolorem przewodnim był niebieski, a tegorocznym znakiem była 

kolorowa wstążka ułożona z puzzli na białym tle, która symbolizowała solidarność 

mieszkańców wszystkich kontynentów. 

Nasza szkoła wyjątkowo czynnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia 

Autyzmu. Wszyscy nauczyciele  i uczniowie chodzili w niebieskich chustach, dekoracja szkoły 

była wykonana w kolorze niebieskim. Odbywało się wiele imprez, którym zawsze 

towarzyszyły uśmiech, radość i zabawa. 

Obchody zaczęliśmy w poniedziałek 3 XII 2018 r. prezentacją naszej placówki  

w Ośrodku Zdrowia w Nowym Mieście nad Pilicą. Rozmawialiśmy tam o specyfice naszej 

szkoły, rozdawaliśmy ulotki. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Następnie              

w szkole wraz z całą społecznością Pani Dyrektor oficjalnie rozpoczęła obchody 

Europejskiego Tygodnia Autyzmu. 

Drugi dzień był podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich przeznaczony był dla 

starszych uczniów, którzy podczas godziny wychowawczej z wielką uwagą i wzruszeniem 

oglądali film o życiu Nicka Vojcicka – osoby od urodzenia niepełnosprawnej. Potem żywo 

uczestniczyli w dyskusji o życiu bohatera. 

Po lekcji wychowawczej odbył się marsz ulicami Nowego Miasta nad Pilicą, podczas 

którego uczniowie machali niebieskimi balonami i chustami. Marsz zakończył się przed 

Urzędem Miasta i Gminy wspólnym zdjęciem z Burmistrzem Mariuszem Dziubą. 



Kolejny dzień – środa był czasem integracji ze szkołami z terenu naszej gminy. Przybyli 

do nas uczniowie trzech szkół – ze Żdżar i dwóch z Nowego Miasta nad Pilicą. Szkoły te 

zaprezentowały tańce ludowe i współczesne, a wszystko przeplatane było pięknym śpiewem 

dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Miasta nad Pilicą. Podczas tych występów 

wszyscy dobrze się bawili, a niektórzy uczniowie nawet włączali się w taniec. 

Czwartek był dniem, w którym cała społeczność szkolna spotkała się ze                            

św. Mikołajem.  Każdy cieszył się z otrzymanego prezentu. Radość nie miała końca, zarówno 

dzieci, jak i nauczyciele dobrze się bawili. 

Ostatni dzień, to czas na podsumowania. Tego dnia do naszej szkoły przybyli 

zaproszeni goście, wśród nich Dyrektorzy Szkół z Gminy Nowe Miasto nad Pilicą i Dyrektor 

Domu Pomocy Społecznej z Nowego Miasta nad Pilicą. Ten dzień rozpoczęliśmy występem 

dzieci z Koła Teatralnego z naszej szkoły pt. „Wars i Sawa”. Wykonanie to spotkało się                      

z wielkim aplauzem przybyłych gości. Następnie została wyświetlona prezentacja 

multimedialna pt. „Wspomnień czar…”, która ukazywała zdjęcia z uroczystości, wycieczek, 

konkursów odbywających się w naszej szkole.  

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu                  

i uroczyście zakończyła obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu. 

Był to niezapomniany czas, który wspólnie przeżywaliśmy. Już nie możemy się 

doczekać kolejnego Tygodnia Autyzmu, który w 2019 roku odbędzie się w dniach 2 XII – 6 XII. 

Do zobaczenia!  
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