
 

  

 
hasło przewodnie: 

„Dzielmy się dobrym słowem nie tylko w Dniu Integracji” 

 

Podsumowanie Dnia Integracji 2019 w SP- 17 w Rzeszowie 

 

4 kwietnia 2019r. już po raz trzeci odbył się Dzień Integracji mający                

na celu wzmacnianie więzi i współpracy w społeczności szkolnej oraz 

podkreślenie obecności i poszanowania uczniów niepełnosprawnych w naszej 

placówce. Zaplanowanie inicjatywy zrealizowano zgodnie z ustalonym 

programem. 

Dzień rozpoczął się od zabaw integrujących uczniów w klasach oraz 

wzajemnym obdarowywaniu słodkościami z „dobrym słowem” w zabawie 

„Ciasteczka przyjaźni”. Rodzice wraz z wychowawcami przygotowali w tym 

celu 1160 sztuk drobnych wyrobów cukierniczych zapakowanych w celofan                        

z dołączonym bilecikiem - sentencją o przyjaźni. Część z nich trafiła                         

do laureatów konkursu plastycznego, uczestników warsztatów oraz do dzieci 

z sąsiedniego Przedszkola nr 5 przy ul Lenartowicza oraz podopiecznych                     

z zaprzyjaźnionego pobliskiego Ośrodka Rewaliacyjno – Edukacyjnego przy 

ul. Staszica w Rzeszowie. 

W sali gimnastycznej odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rysowane wierszyki” pod hasłem 

„Ekologicznie żyjemy – świat ratujemy”, którego celem była integracja 

środowisk szkolnych, klas integracyjnych i przedszkolnych oraz rozwijanie 

zamiłowania do twórczości plastycznej.  Imprezę uświetniło przedstawienie 
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„Coś tam w lesie huknęło” w wykonaniu uczniów z klas 3a i 3b. Do udziału 

zgłoszono 158 prac z piętnastu placówek oświatowo- wychowawczych 

województwa podkarpackiego. Wystawę pokonkursową zaprezentowano w holu 

szkoły.  

Uczniowie klas integracyjnych mieli możliwość pokazania swoich 

talentów wokalnych w przeglądzie muzycznym największych hitów polskiej 

muzyki rozrywkowej ostatnich lat. W tegorocznej edycji „Mini Playback Show” 

wystąpiło 30 uczestników prezentujących 14 piosenek indywidualnie lub           

w zespołach.  

W warsztatach integracyjnych prowadzonych Metodą Edukacji Przez 

Ruch Doroty Dziamskiej pt. „W wiosennym ogrodzie” udział wzięło 30 

uczniów z klas 0-3. Podczas spotkania wykonano zbiorową pracę plastyczną, 

której celem było podkreślenie wartości współpracy i wzajemnego wsparcia, 

pokazanie, że wszyscy mają talenty i uzdolnienia. Upominki ufundowała 

działająca w naszej szkole Szkolna Kasa Oszczędności. 

W holu szkoły uczniowie klas integracyjnych i samorządu uczniowskiego 

częstowali przybyłych gości, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 

ciasteczkami z „dobrym słowem”. Mamy nadzieję, że napełniły obdarowanych 

radością i optymizmem. W punkcie informacyjnym czuwano nad sprawnym 

przebiegiem imprezy. 

Uczniowie założyli w tym dniu jednobarwne koszulki w wyznaczonym 

kolorze na znak jedności i przyjaźni. 

Mieliśmy możliwość zakupienia pomocy dydaktycznych, edukacyjnych            

i zabawek sensorycznych w sklepiku logopedyczno- pedagogicznym, który 

zorganizowała dla nas Księgarnia Pedagogiczno- Logopedyczna z Rzeszowa.   

Dziękujemy serdecznie sponsorom: Radzie Rodziców - za finansowe 

wsparcie konkursu plastycznego oraz przeglądu muzycznego, SKO - za drobne 

upominki dla uczestników warsztatów integracyjnych. 



Gorące podziękowania kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy 

przygotowali ciasteczka z „dobrym słowem” na Dzień Integracji. 

Inicjatorem i organizatorem imprezy był szkolny Zespół ds. Integracji 

przy wsparciu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego, 

Rodziców, Rady Rodziców i Szkolnej Kasy Oszczędnościowej. 
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