
NIKT NIE CHCE BYĆ 
SAMOTNĄ WYSPĄ

SYTUACJA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH

- FUNKCJONOWANIE ICH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM



III FORUM MŁODDZIEŻY

Jesteśmy tutaj aby uświadomić społeczność 
lokalną o istniejącej  niepełnosprawności w 
środowisku szkolnym.



Jakie kroki podjęłyśmy w celu 

zdobycia informacji?

1. Przeprowadziłyśmy wewnątrzszkolną 
ankietę:

a)wśród młodzieży ZSE w Złotowie

b) wśród nauczycieli uczących w Zespole Szkół 
Ekonomicznych  im. Jana Pawła II w Złotowie



WŚRÓD UCZNIÓW



1.Czy w twojej szkole są uczniowie niepełnosprawni ?

2. Czy chętnie udzieliłbyś pomocy osobie 
niepełnosprawnej?

3.  Czy osoby niepełnosprawne powinny uczestniczyć w 
życiu klasy/ szkoły?

4.  Jak oceniasz stosunek uczniów do niepełnosprawnych 
kolegów?

5.  Czy uważasz, że twoja szkoła jest przystosowana pod 
względem architektonicznym do przyjęcia osób 
niepełnosprawnych ruchowo?

6.  Czy nauczyciele w szkole poruszają temat 
niepełnosprawności?



WŚRÓD NAUCZYCIELI



1. Czy w szkole, w której Pan/Pani pracuje są 
uczniowie niepełnosprawni ?

2. Czy Pan/Pani porusza na lekcjach temat 
niepełnosprawności ?

3. Czy Pan/Pani uważa, że osoby niepełnosprawne 
powinny uczestniczyć w życiu szkoły?

4. Czy Pan/Pani uważa, że szkoła jest przystosowana 
do przyjęcia osób niepełnosprawnych ?



WYNIKI I WNIOSKI



1. Czy w twojej szkole są uczniowie 
niepełnosprawni ?
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TAK – 64%

NIE – 36%

Z sondy wynika, że aż 
36% uczniów nie jest 
świadomych tego, iż 
wśród nich są osoby 
niepełnosprawne.



2. Czy chętnie udzieliłbyś pomocy 
osobie niepełnosprawnej?

TAK – 93%
NIE – 7%

Co do stosunków 
szkolnych między 
uczniami 
niepełnosprawnymi a 
pełnosprawnymi 
większość ankietowanych 
( 93% ) stwierdziła, że z 
chęcią udzieliłaby pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym.
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3. Czy osoby niepełnosprawne powinny 
uczestniczyć w życiu klasy/ szkoły?

TAK NIE
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TAK – 97%

NIE - 3%

Respondenci uważają

( 97% ), że uczniowie 
niepełnosprawni 
powinni uczestniczyć w 
życiu klasy i szkoły.



4. Jak oceniasz stosunek uczniów do 
niepełnosprawnych kolegów?

TAK - 90%

NIE - 10%

90% badanych 
prezentuje pozytywny 
stosunek do uczniów 
niepełnosprawnych.
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5. Czy uważasz, że twoja szkoła jest przystosowana 
pod względem architektonicznym do przyjęcia osób 

niepełnosprawnych ruchowo?
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100% TAK – 6%

NIE – 94%

Bariery architektoniczne w placówce 
występują: brak windy uniemożliwia 
swobodne poruszanie się między 
piętrami, poważnym utrudnieniem 
jest również brak podjazdów dla 
wózków inwalidzkich ( z wyjątkiem 
podjazdu do sali gimnastycznej ) oraz 
zbyt wąskie drzwi wejściowe do klas. 
Wskutek tego osoby

z niepełnoprawnością ruchową mają 
utrudnione poruszanie się w budynku 
szkolnym.



6. Czy nauczyciele w szkole poruszają 
temat niepełnosprawności?

TAK – 15%

NIE – 85%

W opinii uczniów tematy 
niepełnosprawności nie są 
poruszane na lekcjach, 
natomiast nauczyciele 
twierdzą wręcz przeciwnie.

Z tego wynika, że uczniowie 
nie dostrzegają takich 
informacji na lekcjach lub 
nie są one poruszane.
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Z ankiet i z naszych obserwacji wynika,

że sytuacja uczniów niepełnosprawnych

w szkołach jest dobra, uczniowie są 
akceptowani i tolerowani przez rówieśników, 
uczestniczą w miarę  swoich możliwości

w życiu klasy i szkoły, zaś ich funkcjonowanie 
w szkole jest utrudnione ze względu na bariery 
architektoniczne.



Dziękujemy

Prezentacje przygotowały:

- Cieślik Julia

- Dziwińska Karmelia

- Kata Ewa

- Spors Paulina

z ZSE w Złotowie


