
 
 
 
 

 

 

Sprawozdanie roczne z działań koordynatora i realizacji wsparcia dla  

XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi we współpracy ze SCWEW w Łodzi  

 

W ramach udziału naszego Liceum w pilotażowym projekcie dotyczącym edukacji włączającej oraz współpracy szkoły z SCWEW (Specjalistycznym 
Centrum Wspierania Edukacji Włączającej), które mieści się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ul. Dziewanny 
24 w Łodzi, w minionym roku szkolnym podjęte zostały działania na wielu płaszczyznach. 

Działania swoim zakresem obejmowały głównie: 

 Problemy związane z komunikacją, akceptacją i tolerancją w klasach zróżnicowanych  

 Indywidualną pomoc i wsparcie dla uczniów oraz ich rodziców 

 Wsparcie dla nauczycieli i wychowawców uczących w klasach zróżnicowanych 
 

Kto wspierał nas w realizacji działań projektowych? 

 specjalista ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi 

 lider, specjaliści i eksperci z SCWEW Łódź 

 specjalista z fundacji z ASPI-racjami w Łodzi 

Kto skorzystał w minionym roku szkolnym z pomocy w ramach projektu? 

 Nauczyciele i wychowawcy klas zróżnicowanych/44 osoby 

 Rodzice uczniów/7 osób 

 Uczniowie klas zróżnicowanych 2C, 3A1, 3C1, 3D1/125 osób 

 



 
 
 
 

 

 

 

W ramach działań projektowych w naszej szkole odbyły się m.in.: 

 konsultacje dla rodziców z ekspertami i specjalistami z SCWEW 

 warsztaty dla uczniów klas zróżnicowanych 2C i 3C1 prowadzone przez socjalistę i eksperta z SCWEW 

 spotkania doradcze dla wychowawców klas zróżnicowanych 

 szkolenia Rady Pedagogicznej 

 konsultacje indywidualne dla wychowawców klas zróżnicowanych z ekspertem z fundacji z ASPI-racjami 

 konsultacje eksperckie dla wychowawców klas zróżnicowanych 

 zajęcia warsztatowe dla uczniów z klasy 3A1 i 3D1 ze specjalistą z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży panią M. Drab 

 dyżury koordynatora projektu pani Iwony Pacaj-Jasiuk (pedagoga szkolnego), w ramach których odbywały się spotkania, rozmowy doradczo-
informacyjne z nauczycielami, wychowawcami, uczniami oraz ich rodzicami 

Wsparcie w formie szkoleń Rady Pedagogicznej zgodnie z zapotrzebowaniem tematycznym (praca z uczniem ze spektrum autyzmu pod kątem ucznia  
z Zespołem Aspergera) pozwoliło nauczycielom uzyskać bardzo cenne informacje na temat postępowania, pracy oraz przygotowania własnego warsztatu pracy 
do zajęć z uczniem ze spektrum autyzmu. 

Wsparcie dla wychowawców w postaci rozmów doradczych z ekspertami i specjalistami, to bardzo dobra forma uzyskania szybkiej pomocy eksperckiej  
i rozwiązania bieżących problemów wychowawczych w klasie zróżnicowanej. 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów są zawsze dobrą formą przekazania zaplanowanych informacji oraz uzyskania tzw. informacji zwrotnej, pewnego otwarcia się 
młodzieży na poruszany problem, próby uzyskania od szkoleniowca odpowiedzi na nurtujące pytania.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Inicjatywy podejmowane na terenie szkoły oraz poza szkołą w ramach projektu przez koordynatora, nauczycieli i uczniów. 
 

1. Przygotowanie diagnoz indywidualnych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (6X). 
2. Przygotowanie diagnozy pogłębionej szkoły oraz weryfikacja diagnozy pogłębionej z diagnozą wstępną. 
3. Udział w spotkaniu Rady Pedagogicznej z liderem SCWEW na temat idei edukacji włączającej oraz współpracy szkoły z liderem i specjalistami SCWEW. 
4. Spotkanie z Prezydium Samorządu Uczniowskiego na temat chorób przewlekłych oraz niepełnoprawności naszych uczniów – sugestie młodzieży na 

temat pomocy i wsparcia uczniów w obszarze działań związanych z edukacją włączającą. 
5. Przygotowanie, przeprowadzenie i dokonanie analizy ankiet wśród uczniów oraz ich rodziców dotyczących tematyki edukacji włączającej oraz uczenia 

się w klasie i grupie zróżnicowanej. 
6. Zorganizowanie na terenie szkoły spotkań ze specjalistami z SCWEW dla umówionych rodziców/opiekunów prawnych, uczniów oraz wychowawców  

i nauczycieli uczących w klasach zróżnicowanych. 
7. Przygotowanie na stronę internetową szkoły artykułów dotyczących edukacji włączającej: 

 „Uczeń ze SPE w klasie zróżnicowanej” 

 „Edukacja włączająca w XXV LO w Łodzi” 

 „Dlaczego edukacja włączająca?” 
8. Przygotowanie szkolnej wypożyczalni sprzętu zakupionego w ramach projektu do pracy z uczniami/grupami/klasami zróżnicowanymi. 
9. Zorganizowanie dla grupy chętnych nauczycieli prezentacji szkolnej wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych. Omówienie zasad korzystania  

z wypożyczalni w ramach projektu edukacji włączającej. 
10. Udział naszej szkoły w konferencji przygotowanej z ramienia SCWEW Łódź.  
11. Udział naszej młodzieży w Pikniku „Razem! To Lubię” w siedzibie SCWEW Łódź. Pokazy pierwszej pomocy przez naszą szkoloną grupę PCK oraz występy 

artystyczne przygotowane przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego XXV LO. 
12. Udział w inauguracji sieci współpracy – „Podwieczorki Na Dziewanny", podczas których zainteresowane i chętne do współpracy osoby, dzielą się swoją 

wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniami w temacie edukacji włączającej. 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

Co daje nam udział w projekcie? 

 Synchronizuje pracę różnych podmiotów zaangażowanych w edukację ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz każdym innym 
uczniem potrzebującym wsparcia zdecydowanie pomaga w organizowaniu procesu edukacji włączającej oraz wspiera ucznia potrzebującego 
specjalistycznej pomocy w procesie edukacji. 

• Angażuje do pracy w klasach zróżnicowanych oraz pomaga w nawiązaniu współpracy cały zespół nauczycieli uczących, rodziców/opiekunów prawnych, 
pedagoga szkolnego, specjalistów, uczniów. 

• Współpraca z SCWEW pomaga organizować kształcenie w klasach zróżnicowanych. Nauczyciele doskonalą umiejętności w zakresie m.in.: 

 tworzenia w szkole właściwej atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji; 

 świadomego budowania pozytywnego społecznego obrazu niepełnosprawnych uczniów w szkole oraz kształtowania w nich poczucia własnej 
wartości; 

 poznawania strategii uczenia się i stylów nauczania w celu ich doboru do zróżnicowanych potrzeb uczniów; 

 wspierania procesu uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie; 

 projektowania przestrzeni klasy szkolnej, wykorzystania odpowiednich środków i pomocy dydaktycznych, podręczników, specjalistycznych 
narzędzi umożliwiających realizację treści kształcenia, ich adaptacji i doboru do zróżnicowanych potrzeb uczniów; 

 znajomości i wykorzystywania w praktyce wspomagających i alternatywnych metod komunikacji; 

 monitorowania rozwoju uczniów i efektywności własnych oddziaływań;  

 reagowania i modyfikacji działań w celu podnoszenia jakości pracy w różnicowanym zespole;  

 planowania zajęć w taki sposób, aby każdy uczeń „znalazł swoje miejsce” podczas ich trwania; 

 stawiania jasnych wymagań dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów;  

 zachęcania ucznia, pomagania mu i przekazywania informacji zwrotnych umożliwiających rozwój oraz dających wsparcie i podnoszących 
motywację; pokazywania, że każdy uczeń jest ważny;  

 tworzenia przyjaznej, ciepłej atmosfery podczas zajęć; 
 współpracy w wielospecjalistycznych zespołach, która jest związana ze znajomością odpowiedniej terminologii i sposobów myślenia osób o 

różnym    wykształceniu (Jachimczak, 2019, s. 150-151; Chrzanowska, Szumski, 2019, s. 60-61; Krakowiak, 2019, s. 92-100; Grygier, 2019, s. 4, 15; 
Szczepkowska, 2019, s. 4-5). 

 Współpraca z SCWEW rozpoczęła proces budowania nowego nauczyciela edukacji włączającej, czyli nauczyciela, który: 



 
 
 
 

 

 

 docenia różnorodności uczniów, 

 wspiera wszystkich uczniów, 

 jest nastawiony na współpracę, 

 planuje indywidualny rozwój zawodowy. 

 Wymiana doświadczeń pomiędzy koordynatorami, ekspertami oraz liderem korzystnie wpływa na organizację założeń projektu edukacji włączającej. 

 Udało mi się zrealizować wszystkie zaplanowane działania oraz zgłębić dodatkową wiedzę w szeroko pojętym temacie edukacji włączającej. 

 

 
Przygotowanie i opracowanie: 
Iwona Pacaj-Jasiuk (pedagog szkolny, koordynator projektu) 

 

 

 

 

 
 


