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Ośrodek posiada bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyj-
nych. Nasi uczniowie 
rozwijają swoje zainte-
resowania i  talenty po-
przez  uczestnictwo w 
zajęciach: plastycznych,  
sportowych, muzycz-
nych, teatralnych,  ta-
necznych. Uczniowie 
biorą udział w licznych konkursach przeglądach twórczości osób 
niepełnosprawnych oraz zawodach sportowych  organizowanych 
na terenie województwa i kraju zdobywając nagrody i wyróżnie-
nia. 
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Uczniowie 
mogą korzystać z działa-
jącego na terenie Ośrod-
ka internatu. Czas spę-
dzony w internacie to 
również przedłużenie te-
rapii i rewalidacji w za-
kresie oddziaływań pe-
dagogicznych, nauki 
samodzielności, umie-
jętności społecznych.  W 
ramach zajęć w internacie dzieci biorą udział w licznych kon-
kursach, występach, wyjeżdżają na wycieczki, do teatru, kina. 
Działania szkoły         i internatu umożliwiają podopiecznym 
wyjście z izolacji i odpowiednie funkcjonowanie w społeczeń-
stwie.  
Uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z zajęć edukacyjno-

wychowawczych oraz 
opiekuńczych prowadzo-
nych  w świetlicy szkol-
nej. Uczniowie poza za-
jęciami lekcyjnymi mają 
możliwość bezpiecznego 
spędzania czasu uczestni-
cząc jednocześnie w cie-
kawych zajęciach pla-
stycznych, technicznych 
oraz muzyczno – ryt-

micznych. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną pomoc pielę-
gniarki szkolnej.  
 

RReekkrruuttaaccjjaa  
  

Ośrodek każdego roku prowadzi nabór do przedszkola,  
klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej i szkoły przysposabiającej 
 do pracy  oraz w miarę możliwości nabór uzupełniający do ist-

niejących już klas 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Szymanowie istnie-
je od 1982 r. Położony jest na terenie parku krajobrazowego, w 
pięknej, bogatej w zieleń okolicy. Ośrodek jest publiczną placów-
ką oświatową dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia z niepełno-
sprawnością intelektualną, także z niepełnosprawnością sprzężo-
ną. 
W Ośrodku przebywać mogą dzieci i młodzież: 

 wymagające wczesnego wspomagania rozwoju, od uro-
dzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym i znacznym, także ze sprzężonymi po-
staciami niepełnosprawności w wieku od 3 do 24 roku 
życia, 

  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębo-
kim w wieku od 3 do 25 roku życia. 

Ośrodek przyjmuje dzieci i młodzież niezależnie od miejsca za-
mieszkania na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną. Nasi uczniowie mogą zamieszkać   w internacie 
lub korzystać z dowożenia. Ośrodek posiada 5 busów przystoso-
wane do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu zapew-
niony jest bezpłatny dojazd bezpośrednio z miejsca zamieszkania. 
Kompleks budynków oraz bogata baza lokalowa są w pełni przy-
stosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (podjazdy, win-
dy, łazienki). Dzięki zaangażowaniu dyrekcji oraz  pracy  wykwa-
lifikowanej i kreatywnej kadry pedagogicznej Ośrodek otrzymał 
najwyższe oceny   MEN oraz zyskuje opinię wzorcowej i najdy-
namiczniej rozwijającej się placówki w naszym regionie. 
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Praca edukacyjno-wychowawcza z uczniami  prowa-
dzona jest na kilku poziomach:  
 grupa przedszkolna – dla dzieci od 3 do 7 lat, 
 szkoła podstawowa – cykl 6 – letni, 
 gimnazjum – cykl 3 – letni, 
 szkoła przysposabiająca do pracy – cykl 3-letni, 
zespoły rewalidacyjno-wychowawcze – dla dzieci z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną. 
 
Każdy uczeń szkoły realizuje in-
dywidualny program edukacyjny 
opracowany przez zespół nauczy-
cieli i  specjalistów (psycholog, pe-
dagog, logopeda, rehabilitanci, hi-
poterapeuta). 

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mają możliwość kontynu-
acji nauki w szkole przysposabia-
jącej do pracy. Kształcenie 
uczniów  w SPdP nastawione jest 
na zdobycie przez nich umiejętno-
ści w 

spe-
cjalno-
ściach: 

krawiectwo, stolarstwo, dekorator-
stwo, ogrodnictwo, tkac-
two, garncarstwo i gospodarstwo 
domowe, które umożliwiają 
absolwentom podjęcie aktywności aktywności zawodowej. 
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Wszyscy podopieczni Ośrodka, w zależności od indy-

widualnych potrzeb objęci są odpowiednią pomocą specjalistycz-
ną. Placówka prowadzi: 

 wczesne wspomaganie 
W Ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania dla 
niemowląt i dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, 

które mają na celu stymulację ich 
rozwoju. Zakres tych zajęć doty-
czy rozwoju motorycznego, sty-
mulacjipolisensorycznej, rozwo-
ju mowy i języka, orientacji i po-
ruszania się w przestrzeni, 
usprawniania widzenia, słuchu, 
umiejętności samoobsługi  
i funkcjonowania w środowisku. 

 

  rehabilitację 
Placówka od kilku lat prowa-
dzi na bardzo wysokim pozio-
mie rehabilitację ruchową 
dzieci niepełnosprawnych. Za-
trudniamy wysoko wykwalifi-
kowanych specjalistów rehabi-
litantów. Posiadamy dwie sale 
rehabilitacyjne w pełni wypo-

sażone w specjalistyczny sprzęt 
mający na celu między innymi 
korygowanie wad postawy, pła-
skostopie, poprawę siły mięśnio-
wej, poprawę krążenia. Dysponu-
jemy również sprzętem niezbęd-
nym do rehabilitacji dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym.  

 

  pomoc psychologiczną 
W Ośrodku zatrudnionych jest dwóch psychologów. Gabinet 
psychologa wyposażony jest we 
wszystkie testy i pomoce po-
trzebne do wykonywania badań.  
Poza badaniami diagnostycznymi 
psycholog prowadzi z uczniami 
indywidualne i grupowe rozmo-
wy a także zajęcia warsztatowe 
dla rodziców.  
 

  rewalidację komputerową 
Pracownia komputerowa wyposa-
żona jest w nowoczesne kompute-
ry oraz niezbędne oprogramowa-
nie, w tym specjalistyczne oprzy-
rządowanie które umożliwia ko-
rzystanie z komputera 
użytkownikom z niepełnospraw-
nością kończyn górnych.  

 

 integrację sensoryczną 
Terapia SI obejmuje integrację podstawowych reakcji postural-

nych, obu stron ciała, stymuluje 
rozwój reakcji równoważnych, 
apraksji, orientacji przestrzennej i 
lateralizacji, czucia powierzch-
niowego i głębokiego. Terapia 
wpływa na poprawę sprawności w 
zakresie dużej i małej motoryki, 
koncentracji uwagi, zdolności 
wzrokowych i słuchowych, po-

prawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samo-
ocenę.   

  terapię logopedyczną 
W Ośrodku prowadzona jest diagnoza i terapia wad  i zaburzeń 

mowy z wykorzystaniem specja-
listycznego oprogramowania 
komputerowego, wspomagają-
cego terapię osób z zaburzoną 
komunikacją.  
 
 
 
 
 
 

  EEG Biofeedback 
Od 2006 roku w Ośrodku pro-
wadzona jest terapia nowocze-
sną metodą medycyny klasycz-
nej EEG Biofeedback. Metoda 
ta ma na celu poprawę fizjolo-
gicznego stanu organizmu i sto-
sowana jest w celu naprawy za-
burzeń koncentracji uwagi, spe-
cyficznych zaburzeń uczenia się oraz zaburzeń zachowania. 
 

 hipoterapię 
W Ośrodku prowadzone  są zajęcia z hipoterapii i jazdy konnej, 

w której wykorzystuje się wie-
lopłaszczyznowo oddziaływują-
ce właściwości terapeutyczne 
konia. Posiadając własne konie, 

hipodrom, a przede wszystkim 
wyspecjalizowany zespół zaję-
cia hipoterapeutyczne poprzez 
swoje sensomotoryczne oraz 
psycho-ruchowe oddziaływanie 
stanowią cenne uzupełnienie kompleksowego usprawniania reha-
bilitacyjnego osób niepełnosprawnych. 
 

 terapię Snoezelen 
Placówka posiada  Salę Do-
świadczania Świata wyposażoną 
w łóżko wodne, emiter zapa-
chów, kolumnę piórkową i wod-
ną, kabinę lustrzaną oraz tor 
świetlno - dźwiękowy. Terapia 
ma na celu pobudzanie wszyst-
kich zmysłów i znakomicie 
przyczynia się do rozwoju dzieci 

z najgłębszą niepełnosprawnością intelektualną.   

 


