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„Uśmiech jest najlepszą terapią” 
- Piotr Janaszek 

 
 

 
 

Koncepcja pracy  
Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale  

została uchwalona przez radę pedagogiczną na zebraniu  w dniu 14.09.2015 
i obejmować będzie lata szkolne 2015 - 2020 

 
 
 
Koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe wychowanków, specyfikę pracy placówki                          

oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.  
Koncepcja pracy placówki jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. 

Uczestnikami procesu tworzenia koncepcji są: 
 wychowankowie 

 rodzice 
 nauczyciele 

 pracownicy szkoły 
 środowisko lokalne 
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Koncepcję opracował zespół nauczycieli 
pod kierunkiem dyrektora placówki 

WSTĘP 
Koncepcja została opracowana na lata szkolne 2015-2020. W każdym roku jest modyfikowana, 

szczegółowe zadania obejmują dany rok szkolny. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Piotra Janaszka w Rychwale przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w 
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami. Ośrodek to miejsce wyjątkowe.  W przyjaznym otoczeniu uczą  się  dzieci i 
młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczeń poznaje tu smak sukcesów zespołowych  i 
indywidualnych, tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i 
twórczego życia. Budynek szkoły jest  w pełni przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo 
(2 windy, podjazdy, barierki).  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka to wyjątkowe miejsce                         
z bogatą historią i trzydziestoletnim dorobkiem. Ośrodek został powołany 1 września 1985 roku                    
i mieścił się w budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale. W roku 1987 rozpoczęto adaptację starego 
budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na internat Ośrodka. Po zakończonym remoncie w 
roku 1990 nastąpiło przeniesienie do nowych pomieszczeń. W 1997 roku poszerzono ofertę 
edukacyjną placówki i utworzono pierwszy zespół edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów                                  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W związku                              
ze zmianami administracyjnymi w 1999 roku organem prowadzącym został Powiat Koniński.                             
Zmieniła się również lokalizacja na budynek, w którym ośrodek funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój naszego Ośrodka: 

-rok 2000-utworzono gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym lub znacznym i Oddział Zamiejscowy Ośrodka w Ślesinie (zespół 
rewalidacyjno-wychowawczy dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną), 

-rok 2002-powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim kształcąca w zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz, 
technolog robót wykończeniowych w budownictwie,  

 -rok 2005-utworzono Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. 
Rok 2006 to ważna data w historii naszego Ośrodka. Obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia SOSW oraz 
nadanie placówce imienia Piotra Janaszka. Przewodnią ideą naszej pracy stały się słowa Patrona 
Ośrodka Piotra Janaszka: „Uśmiech jest najlepszą terapią”. Ośrodek otrzymał własny sztandar, 
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hymn, logo i ceremoniał. Oddano nowe skrzydło budynku. Baza Ośrodka została poszerzona o salę 
rehabilitacyjną z zapleczem, kotłownię olejową, kuchnię, stołówkę oraz windę.  

Następne lata przynoszą kolejne zamiany: 
-rok 2007-utworzono oddział dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, 
-rok 2010-dalszy rozwój Oddziału Zamiejscowego Ośrodka w Ślesinie oraz klas gimnazjum i klas 
przysposabiających do pracy, 
-rok 2011-powołano zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, rozbudowano także 
zewnętrzny kompleks sportowy, 
-rok 2012-utworzono publiczne Przedszkole Specjalne w Rychwale dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla dzieci z autyzmem                                    
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
-rok 2013-przeprowadzono kompleksowy remont budynku, utworzono salę rehabilitacyjną, 
-rok 2015-utworzono Przedszkole Specjalne w Oddziale Zamiejscowym w Ślesinie. 
Rok 2015 zapisze się w kartach historii Ośrodka jako rok Jubileuszu 30-lecia. Cała szkolna 
społeczność, wspólnie pisze kolejne karty historii Placówki i z troską dba o jej tradycje.                    
Ośrodek jest dla nas ważnym miejscem, w którym zostawiamy część swojego życia. Z roku na rok 
staje się coraz bardziej nowoczesną placówką, w której uczniowie znajdują wszystko to, co jest                        
im potrzebne do nauki i rehabilitacji. Nasza szkoła to ludzie – kompetentni, z energią, pomysłami                       
a przede wszystkim z sercem. W swojej pracy opieramy się na uczciwości i odpowiedzialności.  
Naszym celem jest wdrażanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku                   
i społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami oraz możliwościami, zapewnienie                            
im optymalnych warunków rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocja i ochrona 
zdrowego trybu życia. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków. 
Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy ze 
wszystkim podmiotami społeczności szkolnej i środowiskiem lokalnym. Podejmujemy działania 
edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, rewalidacyjne i terapeutyczne umożliwiające wychowankom 
pełny rozwój i przystosowanie do życia. Placówka uwzględnia wychowawczą rolę rodziny i 
środowiska. Pomagamy rodzicom w procesie wychowania. Troszczymy się o zdrowie  i 
bezpieczeństwo wychowanków, otaczamy ich pomocą i życzliwością. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom środowiska, rodziców, chcąc zaspokoić potrzeby rozwojowe wychowanków 
systematycznie wzbogacamy ofertę edukacyjną Ośrodka. Wszystkie zajęcia są starannie dobrane, 
przemyślane i sprzyjające ich rozwojowi. Wyspecjalizowana kadra, nowoczesna baza, szeroka oferta 
zajęć dodatkowych, praca kół zainteresowań kształtują dobry wizerunek placówki. Opracowując 
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zadania na dany rok szkolny uwzględnia się kierunki polityki edukacyjnej, wnioski  z nadzoru 
pedagogicznego, sugestie rodziców, wnioski z ewaluacji wewnętrznej, rodzice uczestniczą w 
tworzeniu koncepcji i mają wpływ na jej modyfikacje.   
 
I. CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA 
 
Dane ogólne: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale to jedyna  
placówka kształcenia specjalnego w Gminie Rychwał kształcąca dzieci i młodzież niepełnosprawną 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Koniński, a organem nadzorującym jest 
Wielkopolski Kurator Oświaty. Uczniowie kształcą się w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum 
Specjalnym, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposabiającej do Pracy.               W Ośrodku 
funkcjonują także Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze, Zespół Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka oraz Przedszkole Specjalne. Ośrodek kształci 111 wychowanków. 
 
Lokalizacja szkoły 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale mieści się                         
na ulicy Konińskiej 46. Lokalizacja przy głównej trasie Konin-Kalisz zapewnia dogodny dojazd,                        
a bliskie sąsiedztwo PKS zdecydowanie go ułatwia. Położenie placówki w centrum miasta zapewnia 
dostęp do obiektów użyteczności  publicznej: sklepów, Urzędu Pocztowego, Urzędu Gminy, innych 
placówek oświatowych, banków, parku miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, kościoła                                
i obiektów sportowych (boiska, hala sportowa, siłownie zewnętrzne). Kilka kilometrów od szkoły 
rozciąga się las oraz gospodarstwo agroturystyczne, sprzyjające organizacji wychowankom 
wypoczynku, rekreacji i bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem naturalnym.  

 
Kadra Szkoły 

Według stanu na dzień 1 września 2015 roku w Ośrodku jest zatrudnionych 44 nauczycieli,                    
12 pomocy nauczyciela, 6 pracowników administracji, 5 pracowników obsługi.  
Nauczyciele szkoły posiadają kwalifikacje stosowne do nauczanych przedmiotów, do pracy                        
z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzonych zajęć dydaktyczno- wychowawczych                   
i terapeutycznych. Kadra stale podnosi własne kwalifikacje poprzez podejmowanie różnorodnych 
form doskonalenia zawodowego. Umiejętności i kwalifikacje nauczycieli przekładają się                                 
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na osiągnięcia wychowanków w różnorodnych dziedzinach: na sukcesy sportowe, edukacyjne, 
społeczne, plastyczne, literackie, ekologiczne i wiele innych.  
 
II. MISJA PLACÓWKI 

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale jest 
tworzenie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do pełnego harmonijnego 
rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, a w szczególności wyposażenie ich – 
stosownie do  możliwości w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą im na 
funkcjonowanie w społeczeństwie w miarę niezależnie i godnie.  Naszym priorytetem jest służenie 
dzieciom. Pragniemy przygotować ich  do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym. We 
współpracy z rodzicami, kształtujemy ich na  ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i 
potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją                     i życzliwością. 
Ośrodek inicjuje sytuacje, w których uczeń może rozwijać swoje talenty                         i zainteresowania. 
Przygotowujemy wychowanków do funkcjonowania we współczesnym świecie. 

1. Podążamy za wymaganiami cywilizacji. 
2. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców wychowanków, służymy im pomocą                            

i wsparciem. 
3. Zapewniamy atmosferę wzajemnego poszanowania. 
4. Pielęgnujemy tradycje placówki i regionu. 
5. Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną, rozwijamy zainteresowania i zdolności wychowanków. 
6. Promujemy swoją działalność i dbamy o wizerunek placówki. 
7. Dążymy do tego, aby nasze działania edukacyjne oraz wyposażenie Ośrodka spełniały 

najnowsze standardy pedagogiki specjalnej. 
8. Dbamy o fachowość kadry pedagogicznej. 

 
III. WIZJA PLACÓWKI 
 
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale: 
1) To ceniona i uznana placówka w środowisku;  
2) Panuje w nim życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze, wzajemnym szacunku                             

i współdziałaniu wszystkich pracowników osrodka, wychowanków i rodziców; 
3) Pracownicy przestrzegają dyscypliny pracy, cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców, 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje; 
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4) Pielęgnuje się tu tradycje placówki, skupiając wokół niej wychowanków, rodziców                        i 
absolwentów; 

5) Rodzice, wychowankowie, pracownicy Ośrodka aktywnie modyfikują oraz realizują koncepcję 
pracy uwzględniając specyfikę środowiska; 

6) Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, wspiera nauczycieli, jest dobrym gospodarzem szkoły;  
7) Starannie dobrane, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków zajęcia 

sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi;  
8) Nowoczesne wyposażenie placówki przyczynia się do skutecznej rewalidacji i rehabilitacji 

wychowanków; 
9) Placówka zapewnia opiekę: pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki. 
 
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale w procesie 
rewalidacji dąży do: 

1) Przekazania wychowankom wiedzy i umiejętności niezbędnych w samodzielnym 
funkcjonowaniu oraz wykonywaniu pracy; 

2) Wyrównywania i kompensowania deficytów rozwojowych; 
3) Rozwijania w wychowankach poczucia własnej wartości, godności osobistej oraz szacunku dla 

drugiego człowieka; 
4) Rozwijania w wychowankach twórczej aktywności. 

 
3. Nasz Ośrodek zmierza do: 
Autonomii - w doborze kadry, form i metod pracy, procedur określania i osiągania celów. 
Samodzielności finansowej - posiadający dobrą, nowoczesną bazę i potrzebne wyposażenie. 
Bezpieczeństwa - wolny od patologii, przemocy, zagrożeń. 
Zdrowia - ułatwiający uczniowi rozwój, prowadzący wychowanie prozdrowotne i edukację 
ekologiczną, dbający o higienę psychiczną dzieci, chroniący nauczycieli przed nerwicą  
i wypalaniem zawodowym, dający wsparcie rodzicom, rozwijający integracyjne formy pracy  
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, unikający przeciążeń ucznia, 
niehigienicznego planu zajęć, zapewniający uczniom wychowanie moralne, prorodzinne  
i seksualne, tworzący przyjazny klimat i dobre wspomnienia. 
Przygotowania do życia - dający uczniom umiejętność dobrego komunikowania się ze światem, 
samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu i przyszłej pracy umiejętności, ufność                   
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we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientację w środowisku społecznym  
i przyrodniczym, umiejętność współżycia i współdziałania w grupie. 
Otwartości - organizujący imprezy środowiskowe, udostępniający dzieciom i ich rodzinom boisko, 
salę gimnastyczną, pracownie, prowadzący działalność pozalekcyjną i rekreacyjną dla wszystkich 
podopiecznych zgodnie z ich potrzebami. 
Demokracji - sprawiedliwy, przestrzegający praw dziecka i ucznia, samorządowa, wrażliwy  
na opinie wychowanków, rodziców i pracowników placówki oraz osób i instytucji z zewnątrz, 
posiadający aktywną i twórczą radę pedagogiczną podejmujący decyzje z dyrektorem, uczący zasad 
budowania demokracji. 
Humanizmu – wprowadza w świat uniwersalnych ludzkich wartości, zachęca do uczestnictwa                        
w kulturze i sztuce, pokazuje jak praktycznie można zrealizować wartości i ideały. 
Twórczości - tworzy innowacje, jest kreatywna, ucząca się i rozwijająca, tworząca możliwości 
rozwijania talentów i zdolności wychowanków.  
 
IV. MODEL WYCHOWANKA 

1. Jest samodzielny na miarę swoich możliwości. 
2. Jest przygotowany do podjęcia pracy. 
3. Potrafi na miarę własnych możliwości korzystać z różnych źródeł informacji. 
4. Ma poczucie własnej godności i wartości, akceptuje siebie. 
5. Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce. 
6. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe. 
7. Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości. 
8. Potrafi współpracować z innymi. 
9. Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy. 
10. Umie przyjąć postawę asertywną. 
11. Jest kulturalny. 
12. Umie rzetelnie pracować i ma szacunek do pracy. 
13. Jest zaradny i odpowiedzialny. 
14. Dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 
15. Wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie. 
16. Jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i potrafi przeciwdziałać zagrożeniu środowiska. 
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V. REALIZACJA KONCEPCJI 
 

1. Podczas planowania działań Ośrodka uwzględnia się potrzeby rozwojowe wychowanków 
 

1) Wychowanie i opieka 
W ramach realizacji tego obszaru w najbliższych latach planuje się  następujące działania:  

a. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej, 
przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, włączanie wychowanków                        
w tworzenie ceremoniału i tradycji placówki; 

b. kształtowanie właściwych postaw i zachowań, podnoszenie kultury osobistej i dyscypliny, 
profilaktyka agresji i przemocy; 

c. rozwijanie samodzielności wychowanka; 
d. promowanie zdrowego stylu życia (właściwe odżywianie się, profilaktyka uzależniania                   

od substancji psychoaktywnych, od gier komputerowych, Internetu, hazardu, rozwijanie 
kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie); 

e. dbałość o bezpieczeństwo (bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, bezpieczeństwo 
cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo przeciwpożarowe); 

f. wspieranie rodziny wychowanka (pomoc materialna, pomoc wychowawcza, doradztwo, 
pedagogizacja); 

g. umożliwianie wychowankom udziału w wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz 
zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego 
(turystyka, krajoznawstwo, rekreacja); 

h. rozwijanie zainteresowań i kreatywności wychowanków poprzez: koła zainteresowań, zabawy, 
dyskoteki, wycieczki, zajęcia sportowe, artystyczne, udział w konkursach, olimpiadach, 
zlotach, festynach, zawodach sportowych, praca w organizacjach szkolnych oraz 
pozaszkolnych, imprezach sportowych i towarzyskich i innych; 

i. kształtowanie postaw proekologicznych (poznawanie przyrody, wychowanie do życia                       
w harmonii z przyrodą); 
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j. zapoznawanie uczniów z organizacją życia społecznego i podstawowymi zasadami 
funkcjonowania państwa i prawami człowieka; 

k.  nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi 
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz kontaktu z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 
 
2) Dydaktyka  
Podczas planowania działań dydaktycznych  zwraca się uwagę na: 

a. indywidualizację procesu kształcenia, dostosowanie do możliwości i indywidualnych potrzeb  
wychowanków; 

b. osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę indywidualnych 
możliwości; 

c. rewalidację - przywracanie niepełnosprawnym wychowankom możliwie pełnej sprawności, 
usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych; 

d. uzyskiwanie coraz lepszych efektów kształcenia poprzez aktywność i kreatywność 
wychowanków; 

e. preferowanie zasady: akceptacji i pomocy; 
f. stosowanie zasady wielospecjalistycznego podejścia i współpracy z rodziną; 
g. propagowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących; 
h. przygotowanie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, pełnienia różnych ról 

społecznych i zawodowych. 
 
2. Zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego 
 

1) Promocje 
Placówka powinna dbać o kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku w środowisku.                 

Aby efektywnie funkcjonować musi być rozpoznawalna. Pozyskiwanie nowych sojuszników                             
i przyjaciół ułatwia realizację koncepcji pracy. Promocja to  wizerunek szkoły nie tylko podczas                     
„dni otwartych”, ale w każdym dniu, w każdej godzinie jej działalności. Dbając o dobry wizerunek 
placówki w środowisku  dyrektor podejmuje działania polegające na: 

a. prezentowaniu swoich osiągnięć i dokonań w środowisku  lokalnym; 
b. pozyskiwaniu  sojuszników i partnerów; 
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c. prezentacji Ośrodka na stronach internetowych; 
d. udziale wychowanków Ośrodka w lokalnych imprezach i uroczystościach; 
e. współpracy  z innymi placówkami oświatowymi. 

 
2)  Współpraca z rodzicami  

Współpraca z rodzicami to nie tylko wspomaganie wychowawcze. Dobrze działająca rada 
rodziców wywiera bardzo korzystny wpływ na działalność placówki. Ośrodek kierowany przez 
dyrektora kształtuje osobowość wychowanków, rozwija ich umiejętności, a także wspomaga rodziców 
w ich  funkcji wychowawczej poprzez: 

a. rozwijanie dialogu i budowanie wzajemnego zaufania w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel; 
b. opracowywanie, opiniowanie dokumentów szkolnych; 
c. organizowanie i współuczestniczenie w życiu szkoły; 
d. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej lub niewydolnym wychowawczo poprzez:   
 pomoc materialną  w formie zniżek w odpłatności 
 porad wychowawców, pedagoga i psychologa 
 ścisły kontakt z instytucjami wspomagającymi: poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, policją , PCPR-em, GOPS - ami itp. 
  

3) Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
a. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie  (Diagnoza potrzeb 

rozwojowych wychowanków, wsparcie dla nauczycieli i rodziców                                    w 
rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych) 

b. PCPR (Udzielanie informacji i pomocy społecznej dzieciom o ich rodzinom, chorym                                                     
i niepełnosprawnym) 

c. Policja (Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizowanie 
działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym, wsparcie w realizacji zadań wychowania komunikacyjnego) 

d. TPD (Pomoc rodzicom  w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci). 
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3. Specyfika pracy placówki 
 

1) Organizacja pracy 
Aby Ośrodek sprawnie i efektywnie funkcjonował musi być dobrze zarządzany. Przez dobre              

zarządzanie rozumiemy  przekazanie przez dyrektora pracownikom kompetencji                                            i 
odpowiedzialności na każdym poziomie zarządzania. Wszyscy pracownicy placówki winni mieć ściśle 
określone kompetencje i zakres odpowiedzialności. Dobre zarządzanie to również umiejętność 
słuchania pracowników. Wszyscy pracownicy dążą do tego, aby placówka była  nowoczesna, aby 
wychowanek miał zapewnione jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania swoich umiejętności                          
i zainteresowań. Dyrektor pragnie też, aby nauczyciel miał jak najlepsze warunki pracy i rozwoju 
zawodowego, a każdy pracownik administracji i obsługi był traktowany podmiotowo jako ważny 
partner w procesie wychowawczym.  

Podstawowy obowiązek dyrektora oraz wszystkich pracowników to dbałość o bezpieczeństwo              
i rozwój placówki. W procesie zarządzania dyrektor: 

a. stwarza coraz lepsze warunki nauki i pracy poprzez rozwój bazy dydaktycznej placówki 
(wzbogaca ją o nowoczesny sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne, doskonali bazę sportową 
Ośrodka, modernizuje obiekty i infrastrukturę, rozwija informatyzację, dba                       o 
funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynków szkolnych); 

b.  zapewnia wychowankom komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa oraz warunki                          
i sytuacje doskonalące umiejętności samoobsługowe oraz zaradność życiową; 

c. podtrzymuje i rozwija umiejętności komunikowania się uczniów (w tym, jeśli to konieczne, 
wspomagających sposobów porozumiewania się), a także umiejętności czytania i pisania                      
(w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym 
życiu; 

d. zachęca do ustawicznego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry 
pracowniczej oraz osiągania coraz wyższego poziomu pracy poprzez  zachęcanie do innowacji 
pedagogicznych; 

e. otacza opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zdobywających 
kolejne stopnie awansu zawodowego; 

f.  dokonuje wnikliwej analizy wiadomości, umiejętności i poziomu funkcjonowania 
wychowanków, ocena ucznia z niepełnosprawnością intelektualną powinna uwzględniać                     
nie tylko efekty pracy, ale również starania i wysiłek ucznia (ocena wieloaspektowa, 
motywująca, opisowa); 
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g. tworzy warunki umożliwiające wychowankom  dokonywania właściwego wyboru kierunków 
przyszłej pracy lub form aktywności zawodowej poprzez: przeprowadzenie wstępnej oceny 
indywidualnych zdolności i preferencji oraz posiadanych już umiejętności praktycznych; 

h. organizuje na terenie Ośrodka różnorodne pracownie, umożliwiające realizację 
przysposobienia do pracy; 

i. zapewnia wychowankom udział w zajęciach rewalidacyjnych i innych zajęciach 
specjalistycznych; 

j. nawiązuje kontakty z instytucjami i zakładami pracy, w których wychowankowie mogliby 
realizować zajęcia praktyczne lub w przyszłości uzyskać zatrudnienie; 

k. kształtuje pozytywny wizerunek wychowanka w środowisku społecznym, jako potencjalnego 
pracownika, klienta, użytkownika; 

l. tworzy warunki sprzyjające podejmowaniu przez wychowanków samodzielnych inicjatyw                
i realizowaniu koncepcji pracy. 

 
2) Baza lokalowa i wyposażenie 

Ośrodek dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Placówka wyposażona jest                            
w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, sprzęt audiowizualny, Xbox, tablicę 
interaktywną, multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, 
oprogramowanie do prowadzenia terapii EEG Biofeedback, sprzęt do terapii metodą integracji 
sensorycznej. Sala doświadczania świata pozwala na wykorzystanie elementów aromaterapii, 
chromo terapii i muzykoterapii. Ośrodek posiada bazę sportową: rehabilitacyjną i rekreacyjną.     
Sala rehabilitacyjna to duży, nowoczesny obiekt. Tu odbywają się zajęcia ruchowe dla dzieci                       
i młodzieży, a także imprezy ośrodkowe. Podstawę prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej           
i rehabilitacji ruchu stanowi dobrze wyposażona salka rehabilitacyjna (wanna z hydromasażem, 
wirówka). W placówce funkcjonuje internat i świetlica. W budynku mieści się pion 
administracyjny oraz pion żywieniowy (kuchnia, stołówka i zaplecze gospodarcze). Ośrodek jest 
przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (windy, podjazdy, barierki). Placówka 
posiada także monitoring wizyjny. 

Bazę placówki stanowią: 

Pracownie przedmiotowe 
Pracownia informatyczna 
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Pracownia logopedyczna  oraz alternatywnej i wspomagającej komunikacji ACC  
Sala doświadczania świata (stymulacji polisensorycznej) 
Biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 
Sale rehabilitacyjne 
Świetlica 
Internat 
Boisko sportowe 
Plac zabaw 
Pion administracyjny 
Pion żywieniowy 
Zaplecze gospodarcze 
Gabinet pielęgniarski 
Podjazdy dla osób niepełnosprawnych 
Windy osobowe 
Własny środek transportu 

3) Oferta edukacyjna placówki 

Ośrodek zapewnia warunki do funkcjonowania następujących struktur organizacyjnych:  
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Przedszkole Specjalne 
Oddziały rewalidacyjno – wychowawcze 
Szkoła Podstawowa Specjalna – 6 letnia 
Gimnazjum Specjalne – 3 letnie 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 3 letnia  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – 3 letnia 
Internat 
Oddział zamiejscowy w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie dla wszystkich poziomów 
edukacyjnych 
 

4) Organizacja kształcenia 
Podstawą zakwalifikowania ucznia do kształcenia specjalnego jest interdyscyplinarna, 

wieloaspektowa diagnoza. Dokonywana jest ona w poradni pedagogiczno- psychologicznej. 
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Ostateczna decyzja o umieszczeniu dziecka w poszczególnych formach kształcenia leży w gestii 
rodziców. Praca z uczniem w naszym Ośrodku opiera się na opracowanym indywidualnie programie                     
edukacyjno-terapeutycznym. Zakres treści tych programów ulega poszerzaniu w miarę nabywania 
przez wychowanków wiadomości, umiejętności i sprawności. Uczniowie są objęci zajęciami 
rewalidacyjnymi. Są one realizowane w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, wskazań poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz uwag rodziców. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w 
szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz z uwagi na organizację dojazdu do szkoły Ośrodek 
prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy.  

 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Obejmuje specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych 
niepokojących symptomów zaburzeń. W skład zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
wchodzą terapeuci posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 
psychoruchowym: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda lub inni 
specjaliści. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  

Przedszkole specjalne 

 Przedszkole specjalne organizowane jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną                        
w stopniu umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do przedszkola 
uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole. Przedszkole specjalne 
pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej 
zabawy i nauki w przyjaznych i bezpiecznych warunkach. Organizację pracy przedszkola specjalnego 
określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany 
do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 
 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością   
intelektualną w stopniu głębokim 

 Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny                 
w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowane od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,                       
w którym kończą 25 lat). Zajęcia te mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Celem tych zajęć 
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jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz uzyskanie 
niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Liczba uczestników zespołu może się 
wahać od 2 do 4.  
 
 

Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością  
intelektualną w stopniu lekkim 

 Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową 
wspólną z innymi uczniami szkoły ogólnodostępnej. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
biorą aktywny udział w życiu placówki. Uczestniczą w olimpiadach, konkursach. Korzystają z bogatej 
oferty kół zainteresowań i organizacji. Szkoła podstawowa kończy się sprawdzianem. Nauka w szkole 
podstawowej jest obowiązkowa do 18 roku życia.  
 

Szkoła podstawowa specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

 Treści nauczania obejmują: umiejętność samoobsługi, dbałość o zdrowie, rozwijanie komunikacji, 
doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, kształtowanie elementarnych umiejętności 
matematycznych,  językowych. Program zakłada poznawanie najbliższego środowiska społeczno-
kulturowego oraz przyrodniczego. Rozwój dzieci jest wspierany poprzez prowadzenie zajęć 
artystycznych, ruchowych, technicznych oraz zajęć rewalidacyjnych.  
 

Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
 Podstawowym celem wychowania w gimnazjum jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia                    
i poczucia odpowiedzialności za własną postawę i decyzje. Nauka trwa 3 lata i zakończona jest 
egzaminem składającym się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego 
nowożytnego. Oddziały w klasach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim liczą  
od 10 do 16 uczniów. Uczniowie mogą kontynuować naukę w gimnazjum do 21 roku życia.  
 
Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi 
Kształcenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym                     

w gimnazjach polega na całościowym nauczaniu i wychowaniu opartym  na wielozmysłowym 
poznaniu otaczającego świata. O doborze uczniów do oddziałów decydują przede wszystkim ich 
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potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, a w mniejszym stopniu wiek i lata. Uczniowie nie 
przystępują  do egzaminu gimnazjalnego.  

 
Szkoła przysposabiająca do pracy 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością 
intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły 
przysposabiającej do pracy. Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki do 23 roku życia. 
Ramowy plan nauczania obejmuje następujące zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste                         
i społeczne, przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia 
sportowe, zajęcia rewalidacyjne oraz religię. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach. 
Kameralna atmosfera w klasie, liczba uczniów (od 6 do 8) sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia 
na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań. Przysposobienie                w naszym 
Ośrodku  ma charakter wielokierunkowy. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności  z 
następujących dziedzin: wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, prace 
poligraficzno-introligatorskie oraz prace z zakresu gospodarstwa domowego. 

 
Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 

 Do szkoły zawodowej przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia 
gimnazjum, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych         
do podjęcia nauki zawodu. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej dla młodzieży z orzeczoną 
lekką niepełnosprawnością intelektualną proponujemy 3-letnie kierunki kształcenia w zawodach: 
murarz–tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz kucharz. Szkoła zapewnia zajęcia 
praktyczne kierując uczniów do pracodawców współpracujących z placówką. Nauka kończy się 
egzaminem zawodowym. Celem nauczania jest osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju 
uczniów w dostępnym im zakresie, przygotowanie do wykonywania zawodu oraz kształtowanie 
umiejętności samodzielnego podejmowania ról w życiu społecznym.  
 

Nauczanie indywidualne 
Nauczanie indywidualne jest kierowane do uczniów, których stan zdrowia nie pozwala na udział                      

w zajęciach organizowanych na terenie placówki. Indywidualnym nauczaniem mogą być objęte dzieci 
i młodzież w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia 
specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia. Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym 
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nauczaniem i wychowaniem,  w celu pełnego ich rozwoju i integracji ze środowiskiem rówieśników 
umożliwia się uczestnictwo w życiu szkoły podczas imprez                               i uroczystości szkolnych. 

Internat 

 Internat zapewnia całodobową opiekę dzieciom i młodzieży uczącej się w Ośrodku.                       
Podstawową formą pracy internatu są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, prowadzone w grupach 
według tygodniowego rozkładu zajęć. Dbamy o prawidłowy rozwój, wypoczynek i rozrywkę naszych  
podopiecznych organizując ciekawe zajęcia, wycieczki, imprezy integracyjne, włączamy czynnie 
naszych wychowanków w życie środowiska. Każdy wychowanek ma możliwość rozwijania swoich 
zdolności i zainteresowań. Dobre warunki socjalno-bytowe oraz profesjonalna organizacja procesu 
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego a także przyjazna atmosfera sprawiają, że dzieci i 
młodzież czują się u nas dobrze i bezpiecznie.  

Biblioteka                                                                                                                                                         
Jest pracownią szkolną współuczestniczącą w realizacji podstawowych funkcji Ośrodka i jego zadań 

dydaktyczno - wychowawczych. Biblioteka składa się z wypożyczalni z wydzielonym miejscem 
czytelniczym i stanowiskami komputerowymi (Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej).Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz 
zainteresowań uczniów. Biblioteka przygotowuje do posługiwania się technologią informacyjną. 

Pomaga także nauczycielom w doskonaleniu ich warsztatu pracy oraz popularyzuje wiedzę 
pedagogiczno-psychologiczną wśród rodziców.  

Świetlica szkolna 
Praca w świetlicy ma  specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy                  

to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy. Świetlica szkolna oferuje dzieciom opiekę                  
od 07.00 –09.00 i od 12.30 do 16.00. Wychowankowie mogą tu odpoczywać, odrobić zadania 
domowe, zrelaksować się i rozwijać zainteresowania. Nauczyciele świetlicy oferują zajęcia: 
plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy ruchowe w sali jak i na 
świeżym powietrzu.  

 
 
 
 

5) Zajęcia specjalistyczne 
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Ośrodek dba o rozwój wychowanków w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod. 
Umożliwia realizację obowiązku szkolnego w formie zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych. 
Placówka zapewnia opiekę specjalistów:  

pedagoga 
psychologa 
terapeuty  
logopedy 
neurologopedy 
surdopedagoga  
rehabilitanta 
tyflopedagoga  
Ośrodek współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi instytucjami 
wspierającymi naszych wychowanków. W procesie edukacji wykorzystujemy najlepsze                             
i najnowocześniejsze metody stosowane w pedagogice specjalnej. 

Oferowane zajęcia specjalistyczne: 
Terapia logopedyczna 
Terapia psychologiczna 
Terapia pedagogiczna 
Gimnastyka korekcyjna 
Zajęcia rewalidacyjne 
Terapia Eeg-Biofeedback 
 Integracja sensoryczna 
Arteterapia 
Muzykoterapia 
Alternatywna wspomagająca komunikacja (ACC) 
Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne 
M.CH Knillów 
Aktywne słuchanie muzyki według metody Batti Strauss 
Rehabilitacja ruchowa (hydromasaż, masaż suchy) 
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Terapia neurotaktylna 
Terapia autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu 
Hipoterapia 
Hydroterapia 
Alpakoterapia 
Dogoterapia 
 

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie u naszych wychowanków postaw prospołecznych 

i wrażliwości na los innych ludzi. Wszyscy uczniowie otoczeni są opieką psychologiczno- 
pedagogiczną oraz oddziaływaniami z zakresu profilaktyki. Podstawowe zadania pracy pedagoga                 
to rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz organizowanie pomocy pedagogicznej. 
Zadania psychologa polegają na minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu 
zaburzeniom zachowania oraz realizacji rożnych form pomocy psychologicznej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym, prowadzeniu terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, 
profilaktycznych, interwencyjnych, współpracy z nauczycielami i rodzicami, pomocy                                  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Ośrodek realizując swoje zadania 
statutowe współpracuje z wieloma instytucjami  i organizacjami. Pozostajemy w ścisłej współpracy                 
z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie Filia w Koninie, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Wydziałem Rodzinnym    i 
Nieletnich Sądu Rejonowego w Koninie oraz innymi instytucjami wspierającymi edukację                          
i wychowanie.  
 
VI.  EWALUACJA 

Koncepcja pracy jest monitorowana poprzez realizację zadań określonych w planach pracy 
wychowawców oddziałów. Na bieżąco wprowadza się do koncepcji zmiany będące wynikiem 
modyfikacji dokonywanej z udziałem rodziców.   
 
 
 
VII.  PODSUMOWANIE  



20 
 

Koncepcja pracy obrazuje główne kierunki i priorytety w działalności statutowej placówki, 
zwraca uwagę na wymierne efekty dotychczasowego funkcjonowania, wskazuje na konieczność 
kontynuacji wizji Ośrodka jako placówki nowoczesnej, specjalistycznej i bezpiecznej, otwartej                      
na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmującej wyzwania edukacji specjalnej. Efektem 
końcowym wizji i koncepcji pracy powinna być placówka o wysokiej jakości pracy                                      i 
profesjonalizmie. Rodzice z przekonaniem wybiorą tę szkołę jako najlepsze miejsce do edukacji 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pełna i rzetelna realizacja koncepcji pracy to 
wyzwanie i bodziec do działania.  

 
 
 
 
 

VIII. Załączniki: 
1. Zadania do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 
2. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 
3. Harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 1: Zadania do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 
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I. WYCHOWANIE  I OPIEKA  

ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY  REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
WYKONANIA 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Organizacja czasu 
wolnego szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie zainteresowań i wyobraźni 
dzieci na zajęciach pozalekcyjnych: 
koło języka angielskiego ABC 
koło kulinarne „Smakosz” 
koło taneczno-artystyczne „Fenix” 
koło cyrkowo – teatralne 
koło informatyczne 
warsztaty plastyczne 
 

Nauczyciele 
Wychowawcy 
Psycholog 
Opiekunowie kół 
zainteresowań  
 

2015/2016 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 Działalność drużyny harcerskiej „NS”: 

-opracowanie planu pracy na rok szkolny 
2015/2016 
-organizacja zbiórek drużyny, 
-dbanie o umundurowanie, 
-organizacja rajdów pieszych, 
-spotkania integracyjne z innymi 
drużynami „NS” 
 

R. Glanc 
B. Błaszczyk 
  
  
 
 

2015/2016 
 
 
 
 

Zorganizowanie zajęć opiekuńczych                 
w czasie ferii zimowych 
Akcja Zima  
 

Dyrektor 
 
 

Ferie zimowe 
2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zorganizowanie wypoczynku letniego 
uczniom w okresie wakacji, półkolonie 
-Akcja Lato 

Dyrektor      
 

Wakacje 2016 
 

Zorganizowanie Zielonej Szkoły Dyrektor  
zespół ds. PP 

II semestr 
2015/2016 

Rozwijanie samorządności uczniowskiej 
-wybór Rady Samorządu 
-uczestnictwo w Młodzieżowej Radzie 
Gminy  
-opracowanie planu pracy  
-organizacja apeli, pocztu sztandarowego 
-organizacja uroczystości i innych imprez 
okolicznościowych 
-analizowanie i modyfikowanie  
koncepcji pracy szkoły 

K. Bąk 
A. Jezierska 
Samorząd Uczniowski 

2015/2016 
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Realizacja działań        
wynikających                    
z programu 
wychowawczego                 
i programu 
profilaktyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie uczniom i rodzicom 
wsparcia, pomocy materialnej                            
i psychologiczno pedagogicznej.                                  
-zebrania z rodzicami 
-indywidualne spotkania z rodzicami 
-wywiady środowiskowe 
-spotkania okolicznościowe integrujące 
szkołę z rodzicami 
-pomoc w realizowaniu wyprawki szkolnej 
-umożliwienie korzystania z banku 
żywności  
-współpraca z kuratorami, prawnymi 
opiekunami dzieci 
-współpraca z psychologiem, pedagogiem, 
pielęgniarką, 
-pomoc rodzicom w staraniu o przyznanie 
renty socjalnej, środków finansowych, 
turnusów rehabilitacyjnych, organizacji 
opieki medycznej   
-współpraca z pracownikami opieki 
społecznej, asystentami rodzin oraz 
pracownikami PCPR 
-pomoc materialna dzieciom (ciepły 
posiłek dla dzieci, wsparcie rzeczowe typu: 
odzież, obuwie, środki czystości, pomoce 
szkolne), 
-pomoc rodzicom w otrzymaniu zasiłku 
lub stypendium lub innych form wsparcia 
-pomoc rodzicom w pozyskiwaniu 
funduszy na pokrycie kosztów przejazdu 
uczniów do szkoły 

Dyrektor 
Pedagog 
Psycholog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział uczniów                
w imprezach 
i wydarzeniach 
kulturalnych 

Udział wychowanków w uroczystościach 
lokalnych i imprezach środowiskowych 
 (w załączeniu: Harmonogram imprez). 
  

Dyrektor 
Nauczyciele 
Wychowawcy 
  

 2015/2016 
 
  

  

Organizacja 
wycieczek                   i 
rajdów 

Organizacja wycieczek przedmiotowych, 
integracyjnych i krajoznawczych: 
-muzea, kino teatr 
-zakłady pracy 
-ogrody zoologiczne 
-centrum nauki 
-parki zabaw dla dzieci itd.  

Nauczyciele 
Wychowawcy 
  
  
  

 2015/2016 
 
 
  
  

  

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych     Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
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Zdrowa                        
i bezpieczna szkoła 

Współpraca z instytucjami dbającymi                 
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci                      
i młodzieży. 
Współpraca z rodzicami w sprawie 
ewaluacji programu wychowawczego, 
programu profilaktyki, koncepcji pracy. 
Spotkania i pogadanki z pedagogiem, 
psychologiem, pielęgniarką, policjantem, 
strażakiem. 
Cykl spotkań pod hasłem:  
„Dni przeciw przemocy”. 
Niebieska karta- przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. 
Udział w akcjach promujących pierwszą 
pomoc organizowanych przez WOŚP. 
Udział w akcjach promujących zdrowe 
odżywianie:  
„Śniadanie daje moc” oraz „Żyj smacznie 
i zdrowo”. 
Program prozdrowotny –                              
„Owoce i warzywa w szkole” 
Prowadzenie elementów wychowania 
komunikacyjnego (przygotowania                  
do egzaminu na kartę rowerową,                           
udział w szkoleniach i konkursach 
organizowanych przez WORD). 

Dyrektor 
Pedagog 
Psycholog  
Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

  

Rozpoznawanie 
sytuacji 
materialnej 
uczniów 

Rozmowy z rodzicami, opiekunami 
wychowanków Pedagog 

Nauczyciele 
Wychowawcy 

 2015/2016 
 

 

Współpraca z instytucjami: GOPS, PCPR, 
policją, kuratorami sądowymi. Dyrektor 

Pedagog, Psycholog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

 2015/2016 
 

 

Zapewnienie pomocy i wsparcia 
najbardziej potrzebującym (analiza 
sytuacji na bieżąco)                                                              
-dożywianie,                                                               
-pomoc rzeczowa,                                                       
-dofinansowanie do wyjazdów, wycieczek, 
akcji letniej i zimowej,                                                  
-paczki dla dzieci                                           
-wsparcie w ubieganiu się o pomoc innych 
instytucji, fundacji 

Dyrektor  
Pedagog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 
 

2015/2016 
 

 

Budowanie klimatu 
współpracy                                
i zainteresowania 
 

Tworzenie klimatu sprzyjającego 
efektywnej współpracy wszystkich 
podmiotów placówki 

Dyrektor 
Wszyscy Pracownicy 
Ośrodka 

2015/2016 
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 Tworzenie właściwych warunków 
niezbędnych do zapewnienia uczniom 
komfortu psychicznego, poczucia 
bezpieczeństwa i akceptacji.  
-Modyfikowanie systemu opieki podczas 
przerw między zajęciami, wypracowanie 
dyżurów, regulaminów związanych                    
z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa wychowankom w całym  
budynku placówki  
-Wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny 
 

Dyrektor  
Pedagog 
Psycholog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 
Pracownicy 
niepedagogiczni 
Ośrodka 
Rada Rodziców 
 
 

 2015/2016 
 
 
 
 

 

 Uczenie respektowania praw innych ludzi     
i radzenia sobie w sytuacjach naruszania 
praw własnych jako elementu 
przygotowania do życia 
 w społeczeństwie demokratycznym 
(Konwencja Praw Dziecka) 
 

Dyrektor 
Pedagog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

 

 Troska o bezpieczeństwo-rozpoznanie 
zagrożeń i ich eliminacja  
(apele, dyżury, przekazy, dyscyplina pracy, 
monitoring wewnętrzny, kontrole 
SANEPID i BHP, „monitoring ludzki”, 
czujność i zaangażowanie kadry                           
i wszystkich pracowników ośrodka  
 

Dyrektor 
Wszyscy Pracownicy 
Ośrodka 

2015/2016 
 
 

 

 Szerzenie wiedzy z zakresu wychowania 
zdrowotnego, wychowania seksualnego              
i prokreacji w rodzinie  
-pogadanki na temat stosunków 
międzyludzkich: koleżeństwo, przyjaźń, 
miłość,  
-spotkania ze specjalistami: seksuologiem, 
położną, pielęgniarką 
-udział w akcjach prozdrowotnych  
-promowanie zasad zdrowego  
odżywiania się  

Dyrektor 
Wszyscy Pracownicy 
Ośrodka 

2015/2016 
 

 

Współpraca                     
z  
Rodzicami 

Zacieśnianie współpracy z rodzicami 
(opiekunami) wychowanków: 
-angażowanie w opracowywanie                         
i zatwierdzanie dokumentów szkoły   
- uchwalenie w porozumieniu z radą 
pedagogiczną programu wychowawczego 
(program obejmuje wszystkie treści                     
i działania o charakterze wychowawczym 

Dyrektor 
Pedagog 
Psycholog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
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skierowane do uczniów realizowane przez 
nauczycieli). 
-uchwalenie w porozumieniu z radą 
pedagogiczną programu profilaktyki 
dostosowanego do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
obejmujący wszystkie treści i działania                            
o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
-analizowanie i ewaluacja koncepcji pracy 
szkoły  

 Dotacje z funduszy rady rodziców do 
wycieczek i zakupu pomocy 
dydaktycznych. 

Dyrektor 
Pedagog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 
 2015/2016 

 

  

 Organizowanie imprez i uroczystości                
z udziałem rodziców.  
Zaangażowanie rodziców w prace                  
na rzecz szkoły. 
Prowadzenie pedagogizacji rodziców, 
organizowanie spotkań ze specjalistami 
  

Pomoc rodzinom  
w trudnej sytuacji 
materialnej lub 
niewydolnym 
wychowawczo  
 
 
 
 

Stwarzanie płaszczyzny współpracy 
polegającej na dialogu i budowaniu 
wzajemnego zaufania w relacji uczeń – 
rodzic – nauczyciel, 
 
Ścisły kontakt z instytucjami 
wspomagającymi: sądem rodzinnym, 
kuratorami sądowymi, policją , GOPS -ami 
itp. 

Pedagog 
Psycholog 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

 

  
 
II.   DYDAKTYKA 
  

ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
WYKONANIA 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Rozpoznawanie 
możliwości 
edukacyjnych 
uczniów 
 
 
 
 

Dbałość o pełny rozwój psychofizyczny 
uczniów poprzez kontynuowanie zajęć 
dydaktycznych, opiekuńczo– 
wychowawczych oraz specjalistycznych           
i dydaktyczno – wyrównawczych: 
- rewalidacja  
- biofeedback 
- logopedia 
- terapia pedagogiczna 

Nauczyciele specjaliści 
Pedagog 
Psycholog 
 
  

 2015/2016 
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 - terapia psychologiczna  
- gimnastyka korekcyjna 
- rehabilitacja 
- terapia surdopedagogiczna 
- terapia SI 
- tyflopedagogika 

 
 
 

Poszukiwanie nowych metod i form pracy 
z dziećmi. 
Dobieranie programów i planów nauczania 
dostosowanych do możliwości, potrzeb 
i zdolności uczniów, zgodnie z nową 
podstawą programową kształcenia 
ogólnego  

Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

Rozwijanie 
zainteresowań 
uczniów 

Rozwijanie u uczniów zainteresowań 
poprzez organizację różnorodnych 
konkursów szkolnych, międzyszkolnych            
i przedmiotowych oraz w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. 
Wspieranie każdego ucznia                          
w rozwijaniu jego osobistego potencjału. 
 

Nauczyciele 
Wychowawcy 
  

 2015/2016 
 
 
 

 

Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez: 
-organizację i udział w imprezach 
sportowo- rekreacyjnych w Ośrodku               
i poza nim  
-rozwijanie aktywności fizycznej                  
w ramach sekcji „Sprawni razem”                 
i Olimpiad Specjalnych 
-gry, zabawy integracyjne z chustą 
animacyjną 
-zajęcia korekcyjne połączone z nauką 
pływania na pływalni w Koninie                        
-zajęcia z hipoterapii, alpakoterapii 
 

Nauczyciele 
Wychowawcy 
  

 2015/2016 
 

Wspieranie 
uczniów mających 
problemy 

Przełamywanie barier psychicznych                    
i osobowościowych uczniów. 

Zespół ds. pomocy PP 
Nauczyciele   

 2015/2016 
 

  

Organizowanie spotkań z pedagogiem 
szkolnym, psychologiem i innymi 
specjalistami. 

Pedagog 
Psycholog 
Specjaliści wg potrzeb 

 2015/2016 
 

Kształtowanie 
umiejętności 
odbioru wartości 
kulturalnych. 

Promowanie „kultury języka”                       
i umiejętności właściwego korzystania                 
z mediów 
Rozwijanie uczniów poprzez: 

Nauczyciele 
Wychowawcy 
Nauczyciel -
bibliotekarz 
 

 2015/2016 
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Umiejętne 
korzystanie                 
z Internetu  
 
 

-głośne czytanie tekstów na wszystkich 
formach zajęć, 
-konkursy czytelnicze, 
-konkurs znajomości bajek dla dzieci               
i lektur szkolnych, 
-przygotowanie okolicznościowych 
programów teatralnych, 
-udział w Międzyszkolnej Olimpiadzie 
Językowej. 
-udział w ogólnopolskiej akcji  
„Cała Polska czyta dzieciom 

 
 
 
 

 
 
 
III.  BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY  

ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY  REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
WYKONANIA 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
 Rozwój szkoły Stałe analizowanie potrzeb                     

w zakresie wyposażania placówki. 
 Dyrektor 2015/2016 

 
  

Doposażenie klasopracowni                   
w meble i pomoce dydaktyczne. 

 Dyrektor 
 

2015/2016 
 

Doposażenie pracowni komputerowej  
w nowy sprzęt  

 Dyrektor 2015/2016 
 

Wzbogacenie księgozbioru 
bibliotecznego oraz uzupełnianie 
stanu podręczników, systematyczna 
selekcja podręczników oraz ćwiczeń 

Bibliotekarz 
 
 

2015/2016 
 

Organizowanie egzaminów                     
na kartę rowerową 

I. Rucińska 
K. Woźniak 

V 2016 
Zapewnienie 
warunków 
bezpieczeństwa              
i higieny 
 
 
 
 

Doposażenie szkoły i internatu w 
odpowiedni sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, dostosowany                          
do potrzeb i możliwości uczniów.  
 

Dyrektor  2015/2016 
 

  
 
 

Naprawa i konserwacja sprzętu. Konserwator 2015/2016 
 

Współpraca z pielęgniarką. Dyrektor 
Nauczyciele  
Wychowawcy  

2015/2016 
 

Organizowanie konkursu czystości            
w internacie. 

 
Wychowawcy 2015/2016 
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Ład, czystość  
i estetyka 

Dbanie o estetyczny wygląd 
klasopracowni, sypialni, korytarzy             
i świetlicy. 
Dekoracja sal, pracowni korytarzy. 

Uczniowie  
pod kierunkiem 
nauczycieli 
i wychowawców 
  

 2015/2016 
 
  

  

 
 
 
IV.   WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI   
         I POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY  REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
WYKONANIA 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Budowanie 
pozytywnego 
wizerunku 
placówki 
 w środowisku 
lokalnym 
 i szerszym 

Prezentowanie efektów pracy Ośrodka na 
uroczystościach szkolnych, stronie 
internetowej, gazetkach szkolnych                     
i prasie lokalnej, folderach 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Pedagog 
Zespół ds. Promocji 

2015/2016  

Informowanie społeczności szkolnej                                   
o wynikach nauczania 
 

Dyrektor 2015/2016 

Informowanie społeczności lokalnej               
o podejmowanych i realizowanych 
działaniach 
 

Dyrektor 
Pedagog 
Zespół ds. Promocji 

2015/2016 

Inicjowanie i organizowanie przez szkołę 
konkursów, zawodów, uroczystości, 
przedsięwzięć  i projektów 
organizowanych również we współpracy          
z innymi szkołami i organizacjami 
działającymi w środowisku 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 

2015/2016 

Uczestnictwo w konkursach, 
uroczystościach, przeglądach  
i zawodach sportowych organizowanych 
przez instytucje zewnętrzne 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 

2015/2016 

Wspieranie 
działalności 
placówki 

Pozyskiwanie partnerów wspierających 
pracę Ośrodka oraz podjęcie współpracy Dyrektor 

Nauczyciele 
Zespół ds. Promocj 

2015/2016  
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Integracja środowiska lokalnego Dyrektor 
Wszyscy pracownicy 
placówki 

2015/2016 

Wykorzystanie wiedzy merytorycznej 
partnerów Ośrodka do wzbogacenia 
procesu dydaktycznego  
i wychowawczego. 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Pedagog 

2015/2016 

Współpraca           
          z innymi 
placówkami 
oświatowymi 
 
 
 

Działania integracyjne z przedszkolem 
Plastuś, SP w Koninie 
Organizowanie i uczestnictwo  
w imprezach, uroczystościach, konkursach, 
olimpiadach na terenie zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Pedagog 

 

 

 
 
V. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 
 

ZADANIA 
SZCZEGÓŁOWE 

FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
REALIZACJI 

Uwagi 

1 2 3 4 5 
Modyfikowanie 
i aktualizowanie 
prawa wewnątrz-
szkolnego. 

Nowelizacja statutu i regulaminów 
wewnętrznych szkoły programu 
wychowawczego i programu profilaktyki 
 

Zespół do spraw 
nowelizacji statutu 
Dyrektor 
Rada Rodziców  
 

 Wg potrzeb 
Wrzesień 2015 

  

Modyfikacja 
Koncepcji Pracy 
Ośrodka i jej 
ewaluacja 

Wprowadzenie zmian dotyczących 
organizacji pracy, uwzględnienie sugestii 
rodziców, wnioski i rekomendacje                     
z przeprowadzonej ewaluacji 

Dyrektor 
Zespół ds. spraw 
ewaluacji 

wrzesień  
kwiecień-maj 
2015/2016 

 

Planowanie pracy 
szkoły 
 
 
 
 
 

Opracowanie planu nadzoru 
pedagogicznego  
Wytypowanie przedmiotu  ewaluacji 
wewnętrznej, podanie terminu realizacji. 
Opracowanie planu kontroli wewnętrznej 
przestrzegania przez nauczycieli przepisów 
prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej zawierający: tematykę kontroli, 
terminy przeprowadzonych kontroli. 
Opracowanie tematyki szkoleń i narad. 
Przedstawienie form wspomagania 
nauczycieli. 

Dyrektor 
Zespół ds. spraw 
ewaluacji 
 

Plan nadzoru 
należy 
opracować           
do  
15 września 2015 
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Wprowadzenie modyfikacji wynikającej           
z analizy koncepcji pracy szkoły.  
Umieszczenie na stronie WWW 
do zapoznania się całej społeczności. 
 
Realizacja i ewaluacja programu 
wychowawczego i programu profilaktyki  
(wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole, 
profilaktyka zagrożeń XXI wieku: 
narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, 
cyberprzemoc,  kultura bycia i  kultura 
języka). 
Rada rodziców uchwala w porozumieniu         
z radą pedagogiczną program 
wychowawczy. Program obejmuje 
wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów 
realizowane przez nauczycieli. 
Rada Rodziców uchwala  w porozumieniu 
z radą pedagogiczną program profilaktyki 
dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
obejmujący wszystkie treści i działania           
o charakterze profilaktycznym skierowane 
do całej społeczności szkolnej. 
 

Dyrektor 
Zespół ds. spraw 
ewaluacji 
Wszyscy pracownicy 
placówki 

2015/2016 
Uchwała 
powinna być 
podjęta  
w ciągu 30 dni  
od rozpoczęcia 
roku szkolnego. 

Opracowanie: 
Szkolnego zestawu programów nauczania  
Zestawu podręczników na przyszły rok 
szkolny. 

Dyrektor 
Nauczyciele 
  

 2015/2016 
 

Tworzenie systemu 
zapewniającego 
jakość pracy. 
 

Zdiagnozowanie poziomu wiedzy                      
i umiejętności wychowanków. 

Nauczyciele 
 

Wrzesień 
2015 

 
 
 
  

Indywidualizacja nauczania uczniów ze 
znacznymi zaburzeniami odchyleniami 
rozwojowymi 

Nauczyciele Psycholog 
Pedagog 
 

2015/2016 
 
 

Opracowywanie indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych.  

Nauczyciele 
Zespoły nauczycielskie 
 

2015/2016 
 

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów 
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 
zawodowej. 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Zespół ds. Egzaminów 
Zewnętrznych 

2015/2016 
 

Dokonywanie analizy osiągnięć 
edukacyjnych uczniów. 

Dyrektor 
Zespoły nauczycielskie 
 

2015/2016 
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po analizie 
sprawdzianów 
/egzaminów 

Komunikowanie wyników próbnych 
sprawdzianów /egzaminów zewnętrznych    
i wewnętrznych uczniom, rodzicom, 
wszystkim nauczycielom 

Dyrektor 
Zespół  
ds. Egzaminów 
Zewnętrznych 

 

Dokonywanie analizy wyników 
sprawdzianu zewnętrznego. 

Nauczyciele 
Zespół ds. Egzaminów 
Zewnętrznych 

2015/2016 
 

Respektowanie standardów krajowych 
oraz potrzeb edukacyjnych środowiska. 

Dyrektor 2015/2016 
Upowszechnianie nowatorskich metod 
nauczania. 

Nauczyciele                    
Wychowawcy 
Lider WDN 

2015/2016 
 
 

Wzajemna pomoc koleżeńska między 
nauczycielami – wymiana pomocy 
dydaktycznych, wymiana fachowej 
literatury, zajęcia otwarte. 

Nauczyciele                       2015/2016 
 

Kontynuowanie pracy stałych zespołów 
przedmiotowych i zadaniowych: 
 zespół humanistyczno-językowy 
 zespół matematyczno-przyrodniczy 
 zespół przedmiotów zawodowych 
 zespół ds. oddziałów rewalidacyjno-

wychowawczych  
 zespół ds. oddziałów dla uczniów              

z niepełnosprawnością intelektualną 
stopniu umiarkowanym i znacznym 

 zespół ds. przedszkola i WWRDz 
 zespół ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 
 zespól ds. egzaminów zewnętrznych 
 zespół do spraw ewaluacji  
 zespół do spraw promocji ośrodka 
 zespół do spraw nowelizacji statutu 
 zespół ds. regulaminów i procedur 

 

Zespoły zadaniowe                       
i przedmiotowe 

2015/2016 
 

Pozyskiwanie środków z grantów, 
programów i wniosków dotacyjnych, 
funduszy ze środków unii europejskiej                   
i innych źródeł 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
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Stała współpraca ze Stowarzyszeniem 
„Każdy ma szansę” oraz innymi 
stowarzyszeniami. 

Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

Organizowanie aukcji „wyrobów 
własnych” i prac dzieci na rzecz szkoły  
Udział w akcji WOŚP, Dni Rychwała, Dni 
Ślesina 

Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

Aktualizowanie biuletynu, ulotek 
promujących placówkę 
Opracowanie kalendarza 2015/2016 
promującego Placówkę 
 

Zespół ds. promocji 
Ośrodka 

2015/2016 
 

Aktualizowanie strony internetowej 
Ośrodka, założenie poczty służbowej 
 

Dyrektor 
Zespół ds. promocji 
Ośrodka 

2015/2016 
 

Promocja placówki w środkach masowego 
przekazu oraz  w placówkach oświatowych 
na terenie powiatu konińskiego 
 

Dyrektor  
Zespół ds. promocji 
Ośrodka 

2015/2016 
 

Podejmowanie działań integrujących 
rodziców, nauczycieli, uczniów                       
i przyjaciół szkoły. 
 

Dyrektor 
Wszyscy pracownicy 
Ośrodka 

2015/2016 
 

Stały kontakt z absolwentami, aktywny 
udział w życiu szkoły (udział                       
w uroczystościach szkolnych, imprezach 
szkolnych, wycieczkach) 
 

Dyrektor 
Nauczyciele 
Wychowawcy 

2015/2016 
 

Rozwój zawodowy 
nauczycieli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli                       
w zakresie doskonalenia zawodowego. 

Dyrektor 2015/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doskonalenie i dokształcanie zawodowe 
nauczycieli na wyższych uczelniach oraz 
różnego rodzaju kursach i warsztatach. 
 

Dyrektor 
Nauczyciele  

2015/2016 
 

Udział w konferencjach, warsztatach                  
i innych formach szkolenia zewnętrznego 
organizowanego przez ośrodki doradztwa 
metodycznego, ośrodki akademickie i inne. 
 

Dyrektor 
Nauczyciel, 
Wychowawcy 
  

2015/2016 
 

 Realizacja zadań WDN- u i Zespołów 
Samokształceniowych. 
Szkolenia kadry w zakresie umiejętności 
niezbędnych w pracy z dziećmi z różną 
niepełnosprawnością m.in. autyzm,  

Dyrektor 
Zespół ds. WDN 
Zespoły 
samokształceniowe 
 

2015/2016 
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Zdobywanie nowych kwalifikacji                    
do nauczania i wychowania zgodnych                            
z ofertą placówki i kierunkami jej rozwoju. 
 

 
 
 
 
 
  

Wspieranie nauczycieli na drodze awansu 
zawodowego.  
Rozpoczęcie awansu na nauczyciela 
kontraktowego: 
D. Mizerska - opiekun stażu: 
R. Winiecka  
Rozpoczęcie awansu na nauczyciela 
mianowanego: 
Sz. Widera– opiekun stażu:  
I. Rucińska 
S. Żmuda - opiekun stażu: 
K. Witkowska 
Borowska – opiekun stażu: 
A. Jezierska 
Awans zawodowy w roku szkolnym 
2015/2016 na stopień nauczyciela 
mianowanego kontynuują: M. Michalska- opiekun stażu: 
U. Michalak 
K. Bujakowska - opiekun stażu: 
K. Woźniak 
A. Dominiak - opiekun stażu: 
R. Glanc 
Rozpoczęcie awansu  na nauczyciela 
dyplomowanego: 
M. Kotwas 
A. Jezierska 
M. Oliwiecki 
Awans zawodowy w roku szkolnym 
2015/2016 na stopień nauczyciela 
dyplomowanego kontynuują: 
K. Woźniak 
K. Bąk 
M. Wesołowska, 
A. Kopaczewska 
J. Karczyńska  
Postępowanie o nadanie stopnia awansu 
zawodowego-nauczyciela 
dyplomowanego kontynuują:  
B. Błaszczyk 
P. Góralski 
 

Dyrektor 
Opiekunowie stażu 

2015/2016 
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ZAŁĄCZNIK nr 2: Kalendarz roku szkolnego 2015/2016                                                
Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. nr 186 poz. 1245, ustalono dni wolne w roku szkolnym 2015/2016 
w następujących terminach: 

1 Rozpoczęcie zajęć 
dydaktyczno – 

wychowawczych 
1.09.2015  (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

2 DEN 14.10.2015  (środa) 

 

30 lecie SOSW 

3  02.11.2015 – poniedziałek-dodatkowy dzień wolny od 
zajęć dydaktycznych 

4  9.11.2015 – poniedziałek dodatkowy dzień wolny od 
zajęć dydaktycznych 

5  10. 11. 2015 – wtorek dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

6 Narodowe Święto 
Niepodległości 

11.11.2015 (środa) ŚWIĘTO 

7 Zimowa przerwa 
świąteczna 

23 – 31.12. 2015  (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

8 Święto Trzech Króli 6.01.2016 (środa) ŚWIĘTO 
9 Ferie zimowe 18 – 31.01.2016  województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 
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10  11.03.2016 –piątek dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

11 EGAZMIN 
GIMNAZJALNY: 

część humanistyczna 

18 kwietnia 2016  (poniedziałek) 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
– godz. 9:00  z zakresu języka polskiego  
– godz. 11:00  z zakresu historii i WOS 
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 
gimnazjum  

12 EGAZMIN 
GIMNAZJALNY: 

część matematyczno-
przyrodnicza  

19 kwietnia 2016 (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
 – godz. 9:00  z zakresu matematyki 
 – godz. 11:00 z matematyki 
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 
gimnazjum 

13 EGAZMIN 
GIMNAZJALNY:               

język obcy nowożytny  

20 kwietnia 2016  (środa) na poziomie podstawowym – godz. 9:00  

14 Wiosenna przerwa 
świąteczna 

24 – 29.03. 2016  

 

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku 
szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

15 1 maja Święto Pracy 01.05.2015 (niedziela) 
 

ŚWIĘTO 

16  02.05.2016  (poniedziałek) dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych 

17 -Święto Konstytucji 3 
maja 

03.05.2015 (wtorek) ŚWIĘTO 
18  04.05.2016 (środa) dzień dodatkowy wolny od zajęć 

dydaktycznych 
19 Boże Ciało 26. 05.2015 ŚWIĘTO 
20 Egzamin 

potwierdzający 
kwalifikacje 

Etap pisemny  

Wg harmonogramu OKE dla absolwentów wszystkich typów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe 
 

21 Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje 
Etap praktyczny  

Wg harmonogramu OKE dla absolwentów wszystkich typów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe 
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22 Zakończenie rocznych 
zajęć dydaktyczno-

wychowawczych 
24.06.2016 (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku 
szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

 Ferie letnie 25.06. – 31.08. 2016 (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 3:  Harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016 
 

 
 

1 Uroczystości szkolne związane z ważnymi rocznicami i wydarzeniami 
 Rodzaj imprezy 

 
Termin 
 

Koordynator 
 

Współorganizatorzy Uwagi 
Rozpoczęcie roku 
szkolnego 01.09.2015 M. Zalesińska 

 
 

K. Bąk 
Samorząd uczniowski, 
 

 
 

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego wrzesień 2015 K. Bąk Samorząd uczniowski  

Obchody XXX-lecia 
SOSW im. Piotra Janaszka 
w Rychwale 
I Powiatowy „Dzień 
Edukacji Narodowej” 

14.10.2015 Dyrektor Wszyscy pracownicy 
Ośrodka  

 

„Narodowe Święto 
Niepodległości” - akademia listopad 2015 K, Zuchniak K.Woźniak, M.Kotwas,  

B.Chojnacka,  K.Bąk,  
M. Michalska, 
Samorząd uczniowski 

 

Ślubowanie 
przedszkolaków,  
pierwszoklasistów i nowo 
przyjętych uczniów 

listopad 
2015 R. Glanc K. Woźniak, S. Żmuda,  

S. Woźniak, 
M. Wesołowska, 
M. Zalesińska 

 

,,Dni bez przemocy” grudzień 2015 M. Kotwas K.Zuchniak  A.Jezierska 
M.Wesołowska  
A.Kopaczewska 

 
 

„ Dni bez Internetu” grudzień 2015 M. Wesołowska M. Kotwas   
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„Światowy Dzień Ziemi” 22.04.2016 K. Zuchniak M.Michalska, M.Kotwas, 
K.Woźniak  

Obchody Dnia Patrona Czerwiec  2016 V. Szymczak B.Błaszczyk, P.Borowska, 
K. Bąk, N. Lalak, 
Samorząd uczniowski 

 
 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 24.06.2016 Ż. Bąkiewicz K. Zuchniak, E. Dziamara,  

K. Bąk,  
Samorząd uczniowski 

 

 
 
 

2 Zabawy integracyjne 
 Rodzaj imprezy Termin Koordynator Współorganizatorzy Uwagi 

Halloween listopad  2015 M. Michalska A. Jezierska, B. Błaszczyk, 
A. Dominiak  

Halloween (internat) listopad  2015 
 

M. Kotwas D. Mizerska, A. Dominiak  
Andrzejki Listopad 2015 E. Dziamara M. Michalska, S. Żmuda, 

A. Kuśnierczak 
(współpraca z 
wolontariatem) 

 
 

Światowy Dzień 
Pluszowego Misia  Listopad 2015 P. Borowska S. Żmuda,  K. Piguła, 

K. Bąk, B. Kwiatkowska   
 

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia 2015 A. Kuśnierczak R. Glanc, M. Zalesińska,  

K. Bąk, 
Samorząd uczniowski 

 
 

Mikołajki grudzień 2015 P. Góralski N. Lalak, K. Bąk,  
D. Mizerska, 
Samorząd uczniowski 

 
 

Zabawa karnawałowa styczeń  
2016 K. Bujakowska S. Żmuda, E. Dziamara, 

M. Wesołowska, K. Piguła, 
A. Kuśnierczak, N. Lalak 

 
 

Walentynki luty  2016 A. Dominiak R. Glanc, M. Zalesińska,  
E. Dziamara N. Lalak  
A. Kuśnierczak, K. Bąk,  
Samorząd uczniowski 

 
 
 

Dzień Kobiet marzec  2016 S. Woźniak  J. Drewnikowski,  
M. Oliwiecki, P. Góralski,  
Sz. Widera 

 
 

Dzień Wiosny-Dzień 
Samorządu Szkolnego marzec 2016 K. Bąk R. Glanc, M. Zalesińska, 

 A. Dominiak, D. Mizerska, 
Samorząd uczniowski 

 
 

Światowy dzień 
świadomości autyzmu Kwiecień 2016 P. Borowska K. Woźniak, 
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Dzień Rodziny maj/czerwiec 2016 R.Glanc, 
K.Zuchniak, 
 

E.Dziamara, K. Bąk,  
K.Woźniak, R.Winiecka, 
A.Kuśnierczak, N. Lalak 
Samorząd uczniowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Imprezy rekreacyjne i artystyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj imprezy Termin 
 

Koordynator Współorganizatorzy 
 

Uwagi 
 

Święto pieczonego 
ziemniaka październik 2015 K.Zuchniak A.Kuśnierczak, S. Żmuda,  

E.Dziamara, R. Winiecka   
 

Międzynarodowy Dzień 
Bibliotek Szkolnych październik 2015 K.Bąk B. Kwiatkowska 

A.Jezierska  

Festiwal jabłka  październik 2015 M.Michalska 
 

K.Woźniak, P.Borowska,  
B.Błaszczyk, U. Michalak, 
K. Bujakowska  

 
 

Jasełka – wieczór wigilijny grudzień 2015 B.Chojnacka K. Bąk, P. Borowska,  
K. Woźniak 
Samorząd uczniowski 

 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy  styczeń  

2016 A.Kuśnierczak R. Glanc, K. Piguła 
M. Zalesińska   

 
Międzyszkolne Wiosenne 
Impresje  
Plastyczno - Muzyczne 

marzec  
2016 R.Glanc 

K.Zuchniak E.Dziamara, K. Bąk 
R.Winiecka, A.Kuśnierczak 
 

 
 

Tydzień dla zdrowia  marzec 2016 B. Błaszczyk  N. Cichos, Sz. Widera, 
 K. Bąk, Samorząd 
uczniowski, 
37 Drużyna Harcerska„NS” 

 
 

Drzewko za butelkę kwiecień 2016 P.Góralski 
 

Samorząd uczniowski,  
K. Bąk, M. Kotwas 
 

 
 

Kolorowe lato- internat czerwiec 2016 K. Woźniak M.Kotwas,A.Kopaczewska,  
K.Zuchniak L. Pyrzyńska,  
A. Dominiak, D. Mizerska   
 

 
 

Warsztaty fotograficzne czerwiec 2016 Ż.Bąkiewicz R. Winiecka   
 

„Niesfornalia—aktywacja” maj-czerwiec 2016 M. Wesołowska, P. Borowska,  
P. Góralski  

 



39 
 

 
  

4  
Akcje promocyjne 

 Rodzaj imprezy  Termin  Koordynator  Współorganizatorzy  
Uwagi 

Loterie fantowe  
- przygotowywanie 
fantów  

Cały rok  A. Kuśnierczak K. Zuchniak, E. 
Dziamara,  
R. Glanc, K. Piguła 
I. Rucińska  

 

Spotkania w 
Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci                       w 
Rychwale  

Cały rok A. Kopaczewska  M. Kotwas, M. 
Michalska, A. 
Dominiak, K. Bąk 
  

 

Promocja Ośrodka  
 

Cały rok K. Woźniak Nauczyciele wg 
harmonogramu  

 
 Drzwi Otwarte 

 
Maj Dyrektor Nauczyciele wg 

harmonogramu  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

5  
Wycieczki tematyczne, krajoznawcze 

 
 
 

Rodzaj imprezy Termin Koordynator Współorganizatorzy Uwagi  

Poznajemy zawody  
( strażak, policjant, 
ratownik medyczny)  
 

wrzesień/ 
październik 2015 
maj 2016 
 

S. Żmuda R. Glanc, E. Dziamara,  
K.Zuchniak, R. Winiecka, 
A. Kuśnierczak, K. Bąk 

 
 

Światowy Dzień Poczty  09.10.2015 S. Żmuda  R. Glanc, E. Dziamara, 
 K. Zuchniak,R. Winiecka,  
A. Kuśnierczak, S. Żmuda 

 
 

Wycieczki do galerii 
malarskich- Konin, Stare 
Miasto, Kalisz, Poznań 

terminy  
do ustalenia  R. Winiecka R. Glanc, Ż. Bąkiewicz 

E. Dziamara   
 

Rajd pieszy  
-okolice Rychwała wiosna 2016 M. Kotwas 

 
K. Zuchniak,  
A. Kopaczewska,   
M. Michalska 

 

Wycieczka do Biblioteki 
Miejskiej w Rychwale- 
spotkanie z książką 

maj  
2016 A.Jezierska K. Bąk,  K. Bujakowska 

U. Michalak  
 

Wycieczka do Centrum 
Nauki Kopernik                          
w Warszawie  

marzec 2016 M. Zalesińska S. Woźniak   

Ogólnoszkolna wycieczka - 
miejsce i termin do usta-
lenia w późniejszym 
terminie 

czerwiec 2016 M. Zalesińska R. Glanc  
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Scena amatora Teatru                
,, Fenix” w Koninie cyklicznie przez 

cały rok szkolny P. Góralski P. Góralski  

Wyjazdy do kina  cyklicznie przez 
cały rok szkolny M. Zalesińska nauczyciele  

 
6 

 
Obozy, biwaki, turnusy 

 Rodzaj imprezy Termin Koordynator Współorganizatorzy Uwagi 

Obóz narciarski  
w Zakopanem 

grudzień 2015 S. Woźniak S. Woźniak  
Biwak w Sokołowie maj-czerwiec 2016 A.Kopaczewska K. Zuchniak,  M. Kotwas, K. 

Woźniak, M. Michalska  

Ogólnopolski Zlot Drużyn 
Harcerskich NS 
w Stemplewie 

maj  2016 R. Glanc B. Błaszczyk, 
M. Michalska  
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Imprezy i zawody sportowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj imprezy Termin Koordynator Współorganizatorzy Uwagi 

Sport na wesoło wg ustalonego 
terminu J. Drewnikowski S.Woźniak,  

  
Regionalny Miting 
Lekkoatletyczny 

wg ustalonego 
terminu S. Woźniak 

 
J. Drewnikowski  

 
Regionalny Miting  Tenisa 
Stołowego 

wg ustalonego 
terminu J. Drewnikowski 

 
S. Woźniak   

 
Regionalny Miting   
w Pływaniu 

wg ustalonego 
terminu J. Drewnikowski 

 
S. Woźniak   

 
Regionalny Turniej Hokeja 
Halowego w Rychwale 

01.012.2015 S. Woźniak 
 

J. Drewnikowski  

Hydroterapia  
(wyjazdy na pływalnię) cyklicznie przez 

cały rok S. Woźniak 
 

J. Drewnikowski R. Glanc  
 

Spartakiada Sportowo- 
Rekreacyjna  w Stemplewie 
 

wg ustalonego 
terminu S.Woźniak, 

 
J.Drewnikowski 
  

Mistrzostwa Polski 
 w badmintona wg ustalonego 

terminu J.Drewnikowski 
 

S.Woźniak  
 
 

 



41 
 

Mistrzostwa Polski ZA      
w Koninie wg ustalonego 

terminu S.Woźniak J.Drewnikowski 
  

Hipoterapia 
  

cyklicznie przez 
cały rok A. Kuśnierczak nauczyciele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II Powiatowy Turniej Bocci  
o Puchar Dyrektora 
Gimnazjum nr 2 w Koninie 

Marzec 2016 M. Jędro M. Jędro  

XII Wielkopolskie Igrzyska 
Klas Integracyjnych                   
„ Lecimy w kosmos” 

Kwiecień 2016 R. Glanc R. Glanc  

 
8 

 
Konkursy (akcje) szkolne i pozaszkolne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj imprezy Termin Koordynator Współorganizatorzy Uwagi 

Udział w ogólnopolskiej 
akcji: „Cała Polska czyta 
dzieciom” 

cyklicznie przez 
cały rok 
 

K. Bąk A. Jezierska,  U. Michalak 
B. Kwiatkowska  

 
Udział w akcji pomocowej  
„Nakrętka dla Wiktorka” cyklicznie przez 

cały rok K. Zuchniak K. Zuchniak  
Udział w akcji selektywnej 
zbiórki odpadów –zbiórka 
makulatury 

cyklicznie przez 
cały rok 
 

M. Michalska  Nauczyciele  

Udział w akcji selektywnej 
zbiórki odpadów (zużyte 
baterie) 

cyklicznie przez 
cały rok K. Zuchniak 

 
K. Zuchniak  

Konkurs plastyczny 
„Karty z historii Polski” listopad  

2015 
 

K. Zuchniak 
 

K. Zuchniak  

Konkurs plastyczny: 
- plakat –„Hallowen” listopad  

2015 
 

M.Michalska 
 

P. Borowska E. Dziamara 
  

Konkurs plastyczny/ 
czytelniczy „Światowy 
Dzień Pluszowego Misia” 

listopad  2015 
 

A.Jezierska, 
 

K. Bąk, A. Kuśnierczak 
  

 
Konkurs plastyczny: 
„Kartka Świąteczna- Boże 
Narodzenie” 

grudzień 2015 
 

K.Woźniak 
 

 K. Zuchniak,  
R. Winiecka  

Międzyszkolny konkurs 
„Najpiękniejszy strój 
karnawałowy” 

styczeń  2016 S. Żmuda S. Żmuda  

Konkurs plastyczny: 
plakat „Walentynki” luty  2016 

 
A. Kuśnierczak 
 

R. Glanc, M. Zalesińska, 
K. Bąk,  

Konkurs plastyczny: 
„Wiosna ach to Ty…” marzec  

2016 
 

R.Glanc 
 

M. Zalesińska, R. Winiecka  K. Bąk,  
 

 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs na dekoracje 
wielkanocne kwiecień 2016 

 
E. Dziamara 
 

Wychowawcy klas PP  

Międzyszkolna Olimpiada 
Językowa  kwiecień 2016 M. Michalska M. Wesołowska, M. Kotwas 

U. Michalak  
 

 
 

Udział w Międzyszkolnej 
Olimpiadzie Matematyczno-
Przyrodniczej w Turku 
 

kwiecień 2016 B. Błaszczyk B. Błaszczyk  

Konkurs wiedzy 
ekologicznej kwiecień 2016 

 
P. Góralski 
 

M. Kotwas, M. Zalesińska,  
  

Konkurs plastyczny:  
„Zdrowo się odżywiam” kwiecień 2016 A.Dominiak R. Glanc, E. Dziamara  

Konkurs plastyczno-
techniczny o tematyce 
ekologicznej  

kwiecień 2016 K. Zuchniak K. Zuchniak, E. Dziamara   

Konkurs techniczny 
„Broszka dla mamy”- 
decoupage 

maj  2016 Ż. Bąkiewicz R. Winiecka  

Konkurs czytelniczy 
„Mistrz pięknego czytania” maj  2016 A. Jezierska  K. Bąk, B. Kwiatkowska,  

M. Wesołowska   

Konkurs wiedzy  
„Życie Jana Pawła II” maj  2016 B. Chojnacka, K. Bąk  
Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny  
„Błogosławiony Jan Paweł 
II- świadek wiary” 

wg ustalonego 
przez organizatora 
terminu 

B. Chojnacka, B. Chojnacka  

Konkurs na najpiękniejszy 
stół wigilijny  grudzień 2015 A.Kopaczewska M. Kotwas, M. Michalska  

  

Konkurs na najpiękniejszy 
stół wielkanocny 
organizowany przez SOSW 
Słupca  

Marzec 2015 A. Kopaczewska A. Kopaczewska  

Konkurs „Ratowanie życia 
ludzkiego” w ramach        
V Ogólnopolskiego 
konkursu „Ratujemy                 
i uczymy ratować” 

Marzec-Maj  R. Glanc R. Glanc  
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Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 
 
Rodzaj zajęć Termin Prowadzący Uwagi 
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Koło językowe –ABC cały rok M. Michalska 
  

Chór szkolny 
 

cały rok B. Chojnacka  
Koło artystyczno-taneczne „Fenix” cały rok P. Borowska,                            

M. Wesołowska   
Koło informatyczne cały rok V. Szymczak  
Koło teatralne- cyrkowe cały rok P. Góralski  
Koło kulinarne „ Smakosz” cały rok A. Kopaczewska   
37 Drużyna Harcerska NS w Rychwale cały rok B. Błaszczyk, R. Glanc  
Warsztaty kuglarskie  cały rok P. Góralski  
Cykliczne spotkania z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku z Rychwała 

cały rok S. Żmuda, J. Karczyńska,                  
A. Dominiak, K. Zuchniak  

  Współpraca z Przedszkolem 
 Samorządowym „Plastuś”  

cały rok S. Żmuda,  A. Dominiak,  
P. Borowska  

 
Inne i imprezy pozaszkolne (jesteśmy otwarci na oferty i propozycje innych placówek oświatowych) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


