
Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Piotra Janaszka w Rychwale



Nasz Ośrodek dziś, 

to zmodernizowany, nowoczesny budynek 

przy ulicy Konińskiej w Rychwale



Plac zabaw

Boisko sportowe

Pokonane bariery architektoniczne-

zewnętrzna winda, podjazdy



Przestronne korytarze szkolne

Sale zajęć specjalistycznych



Klasy 

Sypialnie internatu

Świetlica



Powiat zapewnił doskonałą bazę lokalową w oddziale 
zamiejscowym w Ślesinie  w budynku DPS 

Tu pracujemy- trzecie piętro budynku DPS 
oddane do użytku w listopadzie 2015 

Sala zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka w Ślesinie



Sala rehabilitacyjno- sportowa

Świetlica rekreacyjna

Sala zajęć 
rewalidacyjno- wychowawczych



Troszkę o Nas i działaniach na rzecz rozwoju placówki

Powiat koniński pozyskał milion      

złotych z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Środki zostały 

przeznaczone na realizację dwóch 

projektów w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym  w  Rychwale. 



,,Pokonać bariery-rozwój edukacji 
gimnazjalnej              w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                  
                          w Rychwale”Pierwszy projekt  to   rozbudowa, adaptacja                    

i wyposażenie ośrodka w  6 pracowni 



Sala rewalidacyjna

Sala czasu wolnego

Dywan interaktywny



Sala biologiczno-chemiczna

       Sala geograficzno-matematyczna



 Sala rehabilitacyjna



Drugi projekt 

to  rozwój edukacji gimnazjalnej w naszym 

Ośrodku, w ramach którego: 

§doposażono pracownię przyrodniczą

§  prowadzone są zajęcia specjalistyczne,

§   doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

uczniów,

§  nauczyciele podejmują  studia podyplomowe.



We współpracy  z PCPR w Koninie  realizujemy kolejny projekt  

„Postaw na siebie”, aktywizujący  absolwentów placówki.

Do fryzjera przyszła dama "Chcę być modnie uczesana"

Warsztaty z fryzjerstwa



Każdemu smacznego, według smaku jego!
Zajęcia florystyczne



Pomysł na aktywizację absolwentów zrodził się 
wcześniej- 

zaczęliśmy od wolontariatu

W kręgu sztuki

Praca w drewnie

Spotkanie z tańcem



Zajęcia odbywają się cyklicznie       

 w soboty raz w miesiącu w MGOK 

   w Zbiersku

O naszych  absolwentów zadbaliśmy również w środowisku 
- współpraca  z gminą Stawiszyn

Warsztaty Twórczej Działalności



Dzień kotaDzień czekolady



Projekt „Odsłońmy kurtynę”, to kolejna 

nasza inicjatywa dla wychowanków                   

  i absolwentów Ośrodka,  współfinansowany 

przez Fundację Tesco  w ramach Programu 

„Decydujesz, pomagamy”



W ramach tego projektu uczestniczyliśmy

 w spektaklu  ,,Nieboskłon” w kaliskim 

Teatrze im. W. Bogusławskiego 



Aktywnie uczestniczymy w życiu 
środowiska Rychwalia

Występ  grupy Fenix

Loteria fantowa



Dni 
Ślesina 

Loteria fantowa



Biała Panieńska- nasi harcerze uczestniczą w 
uroczystości ku czci pomordowanych podczas II wojny 
światowej



Dogoterapia

Zapewniamy ciekawą ofertę terapeutyczną 

Alpakoterapia



Hipoterapia

Hydroterapia



Zajęcia specjalistyczne w placówce
• EEG –Biofeedback

• Terapia ręki

• Terapia logopedyczna

• Terapia neurologopedyczna

• Terapia psychologiczna

• Rehabilitacja ruchowa

• Integracja sensoryczna

• Terapia taktylna

• Taping

• Surdopedagogika

• Tyflopedagogika

• Alternatywna wspomagająca komunikacja  (AAC

• Terapia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

EEG biofeedback

Terapia neurologopedyczna

Terapia ręki



Terapia taktylna

Rehabilitacja ruchowa

Integracja sensoryczna



Nasi wychowankowie dzięki wsparciu finansowemu różnych instytucji (PEFRON, Gmina Rychwał, Gmina Tuliszków, 

Olimpiady Specjalne) korzystają z turnusów rehabilitacyjnych, obozów rekreacyjno- wypoczynkowych latem i zimą 

Oferujemy również inne formy rehabilitacji , rekreacji i wypoczynku 

Turnus  rehabilitacyjny w Mrzeżynie



Obóz  turystyczno- krajoznawczy  w  Ośrodku  Wczasowym " Łokietek" 

w Borowicach  koło  Karpacza



Zimowy obóz sportowy Olimpiad Specjalnych 



Współpracujemy z różnymi instytucjami 

Uniwersytet Trzeciego  Wieku 
w Rychwale

Policja



Straż Pożarna



 Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, z którym obchodziliśmy

 Światowy Dzień Autyzmu



Uczestniczymy w balach charytatywnych na rzecz 
potrzebujących wychowanków 

 Dochód z licytacji został przekazany 

na leczenie Franka, podopiecznego SOSW 

w Rychwale.



WOŚP

Paczka świąteczna

My też pomagamy innym



Dzień bezpłatnych diagnoz 

umożliwia wczesne rozpoznanie 

problemów rozwojowych dziecka 

i objęcie go specjalistyczną opieką

Nasza inicjatywa 



Dziękujemy za uwagę
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