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Od wielu lat w pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski 

Tydzień Autyzmu, wydarzenie zapoczątkowane przez Parlament Europejski, 

który w roku 1996 uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem obchodów 

jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum 

autyzmu, rozpowszechnianie wiedzy o wczesnej diagnozie i dostępności 

terapii dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. Nasza szkoła już po raz 

czwarty włączyła się w tę wielką i niezmiernie ważną inicjatywę. W dniach   

2–6 grudnia 2019 r. w naszej szkole przewodnim kolorem stał się niebieski 

– kolor symbolizujący autyzm. Wszyscy uczniowie i nauczyciele posiadali 

niebieskie wstążeczki oraz chusty w tym samym kolorze. Cała szkoła 

udekorowana była również na niebiesko.  

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu 

odbyło się wiele imprez, którym zawsze towarzyszył uśmiech, radość                           

i wielkie zainteresowanie. 2 grudnia Pani Dyrektor oficjalnie rozpoczęła 

obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu w naszej szkole. W tym dniu 

gościliśmy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Jacka Zakrzewskiego, 

Panią Kapelmistrz Katarzynę Widerowską wraz z członkami Nowomiejskiej 

Orkiestry Dętej, którzy specjalnie z myślą o naszych uczniach 

zaprezentowali swe umiejętności, wykonując utwory o zróżnicowanej 

tematyce. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród całej 



społeczności szkolnej. Po zakończonym występie młodzież wraz                            

z opiekunami została zaproszona na poczęstunek. 

Drugi dzień był podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich 

przeznaczony był dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz 

starszych klas Szkoły Podstawowej. Pani pedagog Monika Żółcińska 

przeprowadziła lekcję tolerancji o tematyce „Inny nie znaczy gorszy”.  

Po lekcji wychowawczej odbył się marsz ulicami Nowego Miasta nad Pilicą.                         

Uczestnicy marszu przeszli z niebieskimi balonami i chorągiewkami, by 

pokazać mieszkańcom naszego miasta, że wśród nich żyją także osoby 

dotknięte autyzmem. Marsz zakończył się przed Urzędem Miasta i Gminy 

wspólnym zdjęciem z przedstawicielem Burmistrza - Panią Edytą 

Staniszewską.  

Trzeci dzień był czasem integracji z dziećmi z Nowomiejskiego 

Przedszkola „Paula”. Tego dnia gośćmi specjalnymi w naszej szkole była 

Dyrektor Przedszkola – s. Zofia Ogrodnik, s. Justyna Ozygała oraz Pani Anna 

Dzięcielska. Mali artyści z grupy „Malinki” wykonali zimowy układ taneczny, 

włączając do wspólnej zabawy koleżanki i kolegów z naszej szkoły. Po 

występnie, w ramach integracji, nadszedł czas na wspólne zabawy 

wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. 

Zakończeniem wizyty przedszkolaków był słodki poczęstunek. 

Czwarty dzień, to czas na podsumowanie Tygodnia Autyzmu 

połączonego z Dniem Niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy go występem 

dzieci ze szkolnego Koła Teatralnego, które zaprezentowały przedstawienie 

pt. „Dżungla”. Wykonanie to spotkało się z wielkim aplauzem wszystkich 

oglądających. Po występie została wyświetlona prezentacja multimedialna 

pt. „Jesteśmy razem”, która ukazywała temat niepełnosprawnych żyjących 

wśród nas. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny                                   

pt.: „Niepełnosprawność bez barier”. Pani Dyrektor wręczyła nagrody oraz 

pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu. Kolejnym punktem 

tego dnia było zaprezentowanie pokazu multimedialnego podsumowującego 

wszystkie zrealizowane działania  w ramach Tygodnia Autyzmu. 



Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział w tegorocznych 

obchodach i uroczyście zakończyła Europejski Tydzień Autyzmu, który był 

czasem pełnym nowych wrażeń, wspólnej zabawy, integracji oraz refleksji. 

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom, którzy wsparli 

obchody Tygodnia Autyzmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno– 

Wychowawczym:  

- Piekarnia Smoleń Nowe Miasto nad Pilicą 

- Hortex Holding S.A. Przysucha 

- Folwark Jankowice 

- Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Nowym Mieście nad 

Pilicą. 
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