
III Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Cypriana Kamila Norwida  

w Kielcach 



HISTORIA SZKOŁY 

1 września 2004 – decyzją Wydziału 
Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia Urzędu 
Miasta Kielc w naszej szkole zaczęły 
funkcjonować dwie klasy integracyjne. 
1 września 2005 – zmiana nazwy szkoły na  

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi im. C. K. Norwida; 

 



  CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

 
W naszej szkole mamy po 7 oddziałów na trzech 
poziomach nauczania w tym 2 integracyjne na 
każdym z nich. W klasach integracyjnych uczy 

się  20 uczniów, z czego do 5 posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności. 

 



CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 
W celu efektywnego wspierania rozwoju dzieci  
o szczególnych potrzebach edukacyjnych szkoła 
zapewnia:  
pomoc nauczycieli wspomagających; 
 indywidualne programy edukacyjno – 

rewalidacyjno – terapeutyczne, dostosowane  do 
potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci; 

nowoczesną technologię, m.in. komputerowe 
wspomaganie nauczania oraz poszukiwanie 
sposobów aktywizacji ucznia.  
 



PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY 
DLA UCZNIA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
winda; 
podnośnik dla wózków inwalidzkich; 
podjazdy wewnątrz i na zewnątrz budynku; 
obiekty sanitarne; 
 







PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY 
DLA UCZNIA 

NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
 transport dla osób niepełnosprawnych; 
maty z wypustkami przy przejściu dla pieszych 

w okolicy szkoły; 
 przystanek autobusowy bezpośrednio 
    przy bramie szkoły; 





PRACA Z UCZNIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 
Jesteśmy szkołą, która w sposób pełny realizuje 

hasło integracji. Mając młodzież z różnego 
rodzaju dysfunkcjami i sprzężeniami jesteśmy 

w stanie włączyć osoby niepełnosprawne  
w społeczność osób pełnosprawnych zarówno 
na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.  

 



PRACA  NA ZAJĘCIACH 
LEKCYJNYCH 



PRACA  NA ZAJĘCIACH 
POZALEKCYJNYCH 

Jestem osobą niewidomą. 
Praktyką w przedszkolu 
udowodniłam sobie, że 
niepełnosprawność nie musi być 
barierą” 
 Milena Rot 



PRACA  NA ZAJĘCIACH 
POZALEKCYJNYCH 



EFEKTY  

Wszyscy nasi niepełnosprawni uczniowie, 
przystępujący do matury, zdają ją i podejmują 
studia na uczelniach wyższych. Część z nich 
podejmuje działalność gospodarczą sięgając 

po środki unijne. 
        
 
                                                Patryk Dusza 



EFEKTY  

Spośród naszych niewidomych absolwentów, 
pionierem przecierającym szlaki naszym 

niepełnosprawnym uczniom na kierunkach 
ścisłych jest Wojciech Makowski. Studiuje 
ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. 

Aktualnie jest najlepszym studentem na roku. 



EFEKTY  



Dziękujemy za uwagę. 

III Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi  

im. C. K. Norwida 
ul. Jagiellońska 4 

25-613 Kielce 
www.3lo.kielce.pl 
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