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Nauka i rehabilitacja w rodzinnej atmosferze
Zespół Szkół Specjalnych w Górznie dzieli pałacowe pomieszczenia z Centrum
Rehabilitacji. Dzięki tej współpracy 35-osobowe grono niepełnosprawnych
uczniów może każdego dnia korzystać z terapii i zabiegów rehabilitacyjnych.
Prowadzona przez powiat leszczyński szkoła ma swoją siedzibę w pałacu
otoczonym okazałym parkiem, w bliskiej
odległości od pięknego jeziora. W skład
Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie
wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Obecnie uczęszcza do
niej 35 niepełnosprawnych dzieci, głównie z gminy Krzemieniewo oraz z gmin
Osieczna i Poniec.
– Naszymi uczniami są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową i
intelektualną, z chorobami somatycznymi, zaburzeniami rozwoju i trudnościami w komunikacji językowej – informuje Iwona Stiller, dyrektorka Zespołu
Szkół Specjalnych w Górznie. – Mało
liczne klasy oraz panującą w naszej szkole
rodzinna atmosfera sprzyjają nauce i rehabilitacji. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dostosowujemy do indywidualnych
potrzeb dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi. Uczniowie objęci są również opieką lekarza rehabilitacji ruchowej, neurologa i pulmonologa
oraz pielęgniarek. Budynek dostosowany
jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Piękne i bardzo spokojne otoczenie naszej szkoły sprawia, że
niepełnosprawni uczniowie mogą czuć się
tu bezpiecznie.
Ponadto szkoła prowadzi zajęcia dla
dzieci przybywających w Górznie na
trwających od 3 do 6 tygodni turnusach
rehabilitacyjnych na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum.
Szkolna kadra stara się dbać o
wszechstronny rozwój uczniów, znacznie uatrakcyjniając program nauczania zajęciami artystycznym i sportowymi. Okazją do zaprezentowania zdobytych umiejętności jest udział w konkursach plastycznych, literackich, wokalnych, turniejach wiedzy, czy konkurencjach sportowych. Od czterech lat szkoła wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie organizuje Festiwal
Piosenki „Śpiewaj z nami". Uczniowie
często wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne, w ostatnim czasie do Leśniczówki Krzyżowiec, Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz Stadniny Koni w Racocie.
O miłej atmosferze panującej w szko-

Doskonałe efekty przynosi stosowana w Górznie nauka czytania metodą sylabową. Zuzia (na zdjęciu) bardzo lubi uczyć się wspólnie z Iwoną Bartz. Innych
metod nauczania potrzebuje mala Amelka pracująca z Moniką Kowalską.
Wspaniale wypielęgnowany trawnik przed pałacem jest ulubionym miejscem grupowych zabaw. Barwne koło i skacząca po nim piłeczka dostarczają wiele radości, a także edukuja i zachęcają do ruchu.

Wspaniałym relaksem są zajęcia w basenie kąpielowym.
le można dowiedzieć się więcej otwie- zainteresowani przyjęciem dziecka do
rając stronę internetową Zespołu Szkół szkoły specjalnej w Górznie zobowiąSpecjalnych w Górznie (www.zss.gorz- zani są przedstawić orzeczenie o potrzeno.pl). Rodzicom niepełnosprawnych bie kształcenia specjalnego, skierowanie
dzieci proponujemy jednak osobistą z poradni specjalistycznej (rehabilitacyjwizytę w placówce. Wówczas można nej, neurologicznej, ortopedycznej, trauo szczegółach porozmawiać z dyrek- matologicznej, reumatologicznej, chirurcją i nauczycielami oraz przyjrzeć się, gii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej,
jak podczas zajęć radzą sobie inne dzie- diabetologii dziecięcej) lub skierowanie
ci. Informacja telefoniczna: 65 529 80 od lekarza rodzinnego do Poradni Reha34, e-mail: zss.gorzno@wp.pl Rodzice bilitacyjnej w Górznie.

Kacperek jest jednym z ulubieńców nauczycieli, terapeutów i rehabilitantów. Ćwiczy codziennie przez godzinę, aby lepiej radzić sobie w
życiu. Część niepełnosprawnych uczniów przyjeżdża do Górzna także
podczas ferii zimowych i wakacji letStrona sponsorowana przez
nich, aby uczestniczyć w zajęciach
rehabilitacyjnych i edukacyjno-wy- Starostwo Powiatowe w Lesznie
chowawczych.
Opracowanie: Jacek Kuik

Starostwo Powiatowe w Lesznie
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora - specjalista ds.
funduszy europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich w Lesznie w Wydziale Budżetowo-Finansowym,
Planowania i Rozwoju
Wymagania – m.in.wykształcenie wyższe i minimum 1 rok doświadczenia
zawodowego w realizowaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich lub w udzielaniu informacji o funduszach europejskich.
Wymiar czasu pracy: 2/3 etatu.
Dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Lesznie lub przesłać w terminie odbioru do dnia 20 czerwca 2016 r. do
godz. 14.00 na adres Starostwo Powiatowe w Lesznie, Plac Kościuszki 4 budynek
B 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Budżetowo – Finansowym, Planowania i Rozwoju”.
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