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Z szerokiej okolicy 
Obecnie w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rydzy-
nie kształci się 160 osób. To nie tyl-
ko mieszkańcy powiatu leszczyńskie-
go, ale również powiatów ościennych. 
Ci z bardziej oddalonych miejscowo-
ści mieszkają w internacie. 

Codziennie na zajęcia dowożą 
uczniów trzy busy. Jeszcze więcej samo-
chodów rusza w trasę w  poniedziałek 
rano i w piątek po zajęciach, kiedy z trans-
portu korzystają także uczniowie miesz-
kający w internacie, a jest ich ponad 80. 

– W poniedziałki i piątki nasze sa-
mochody objeżdżają aż 15 tras, prawie 
jak PKS – dodaje żartobliwie Krysty-
na Śliwińska, dyrektorka Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Rydzynie. – Zapewnienie dowo-
zu jest sporym ułatwieniem dla rodzi-
ców naszych uczniów. 

Już od niemowlaka
– Rodziców dzieci z niepełnospraw-

nościami różnego typu zapraszamy 
do skorzystania ze wsparcia specjali-
stów w powiatowym zespole wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka, któ-
ry działa w strukturze Ośrodka – infor-
muje Krystyna Śliwińska. – Otrzymują 
tam pomoc w wyrównaniu szans roz-
wojowych przed rozpoczęciem nauki w 
szkole. Zajęcia prowadzone są bezpłat-
nie w wymiarze od 4 do 8 godzin mie-
sięcznie. Podstawą przyjęcia jest opi-
nia o potrzebie wczesnego wspomaga-

nia rozwoju dziecka wydana przez po-
radnię psychologiczno - pedagogicz-
ną oraz wniosek rodziców dziecka o 
przeprowadzenie terapii  w PZWWRD. 
Dzieci i młodzież z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, z autyzmem, słabo-
słyszące i niesłyszące oraz z innymi za-
burzeniami rozwoju mogą podjąć na-
ukę w SOSW w Rydzynie. 

Dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie w stopniu lek-
kim i umiarkowanym ośrodek prowa-
dzi edukację na poziomie szkoły pod-
stawowej, gimnazjum (wygasa) i za-
sadniczej szkoły zawodowej (kształ-
cącej w zawodach: cukiernik, piekarz, 
fryzjer, stolarz, murarz, mechanik po-
jazdów samochodowych, monter sie-
ci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
ogrodnik, kucharz, krawiec) i szkołę 
przysposabiającą do pracy. Szczególną 
grupę stanowią uczniowie niesłyszący 
i słabosłyszący. W Rydzynie utworzo-
no dla nich szkołę podstawową, gim-
nazjum (wygasa), liceum ogólnokształ-
cące oraz szkołę policealną. W zależ-
ności od rodzaju niepełnosprawności 
i indywidualnych potrzeb ucznia pro-
gram nauczania uzupełniają odpowied-
nie zajęcia rewalidacyjne. Stosowana 
jest między innymi stymulacja pracy 
mózgu metodą EEG Biofeedback, in-
tegracja sensoryczna czy bardzo atrak-
cyjna dla uczniów hipoterapia. Prowa-
dzenie specjalistycznych zajęć możli-
we jest dzięki doskonale wyposażonym 
pracowniom. 

Dla dzieci z autyzmem
Od dwóch lat w ośrodku funkcjonu-

je szkoła podstawowa dla dzieci z auty-
zmem, a od 1 września 2016 roku uru-
chomiono oddział przedszkolny dla 
dzieci z autyzmem, afazją, dzieci nie-
słyszących oraz z innymi rodzajami 
niepełnosprawności. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom rodziców ośro-
dek gotowy jest na uruchomienie ko-
lejnego oddziału. 

Podczas rekrutacji do oddziałów 
przedszkolnych nie obowiązuje re-
jonizacja, dzieci przyjmowane są nie 
tylko z terenu powiatu leszczyńskie-
go, ale również miasta Leszna i  po-
wiatów ościennych. Warunkiem przy-
jęcia do oddziału przedszkolnego jest 
posiadanie przez dziecko orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego na 
etapie edukacji przedszkolnej.

Zawód z dofi nansowaniem
Rydzyński ośrodek otrzymał ponad 

pól miliona złotych na realizację pro-
jektu „Mój zawód - mój wybór”. Pie-
niądze wykorzystane zostaną na dopo-
sażenie szkolnych pracowni i warszta-
tów zawodowych oraz zorganizowanie 
staży zawodowych u pracodawców. 
W ramach projektu uczniowie będą 
mieli okazję ukończyć kursy prawa 
jazdy kat. B i T, fl orystyki i bukieciar-
stwa, kelnerskie, obsługi kasy fi skalnej 
terminali płatniczych, a także kurs ba-
risty i carvingu. Program realizowany 
będzie do 2020 roku. 

Szkoła jak drugi dom

Mało liczebne klasy umożliwiają indywidualne podejście do każdego 
ucznia.

Uczniami szkoły w Górznie są 
dzieci i młodzież z niepełnosprawno-
ścią ruchową i intelektualną, z choro-
bami somatycznymi, zaburzeniami 
rozwoju i trudnościami w komunika-
cji językowej.

W skład zespołu prowadzonego 
przez powiat leszczyński wchodzi 
przedszkole, szkoła podstawowa, gim-
nazjum oraz szkoła przysposabiająca 
do pracy. Na codzienne zajęcia dowo-
żone są dzieci głównie z gminy Krze-
mieniewo i Osieczna, a także z gminy 
Poniec, w sąsiednim powiecie gostyń-
skim. Ponadto szkoła prowadzi zajęcia 
dla dzieci przybywających w Górznie 
na trwających od 3 do 6 tygodni tur-
nusach rehabilitacyjnych na poziomie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i li-
ceum. Klasy liczą po kilkoro uczniów, 
co umożliwia dostosowanie programu 
zajęć edukacyjnych i zabiegów rehabi-

litacyjnych do ich indywidualnych po-
trzeb, zgodnie z możliwościami psy-
chofi zycznymi.

- Obiekt jest w pełni dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością ru-
chową, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich - zapewnia Iwona Stiller, 
dyrektorka Zespołu Szkół Specjal-
nych w Górznie. - Piękne i bardzo spo-
kojne otoczenie naszej szkoły sprawia, 
że niepełnosprawni uczniowie mogą 
czuć się tu komfortowo i bezpiecznie. 
Uczniowie objęci są również opieką 
lekarza rehabilitacji ruchowej, neuro-
loga i pulmonologa oraz pielęgniarek. 

Nauczyciele, będący w tej szko-
le jednocześnie terapeutami, stara-
ją się dbać o wszechstronny rozwój 
uczniów, rozwijając lub zaszczepiając 
zainteresowania artystyczne i sporto-
we. W efekcie uczestniczą w licznych 
konkursach plastycznych, literackich, 

wokalnych, turniejach wiedzy czy kon-
kurencjach sportowych. Często wyjeż-
dżają na wycieczki edukacyjne, z któ-
rych relacje, jak i z całego życia szkoły, 
zamieszczane są na szkolnej stronie in-
ternetowej www.zss.gorzno.pl .

Coraz większą popularnością 
wśród rodziców niepełnosprawnej 
młodzieży cieszy się szkoła przyspo-
sabiająca do pracy, przeznaczona dla 
osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym, znacz-
nym oraz ze sprzężeniami. Kształcenie 
na tym poziomie trwa 3 lata i jest do-
stosowane do indywidualnych możli-
wości i potrzeb uczniów. 

Rodzice niepełnosprawnych dzie-
ci i młodzieży mogą złożyć osobistą 
wizytę w szkole, aby przekonać się 
o panujących tam warunkach i zapy-
tać o szczegóły nauczycieli i dyrekcję. 

Rodzice zainteresowani przyjęciem 

dziecka do szkoły specjalnej w Górz-
nie zobowiązani są przedstawić orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, skierowanie z poradni specjali-
stycznej (rehabilitacyjnej, neurologicz-
nej, ortopedycznej, traumatologicznej, 
reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, 

endokrynologii dziecięcej, diabetolo-
gii dziecięcej) lub skierowanie od le-
karza rodzinnego do Poradni Rehabi-
litacyjnej w Górznie.

Informacja telefoniczna: 
65 529 80 34

e-mail: zss.gorzno@wp.pl 

Rehabilitacja wpleciona w naukę

W Górznie wykorzystywanych jest wiele nowatorskich metod terapeutycz-
nych, między innymi EEG Biofeedback.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie funkcjonuje po to, aby ułatwić 
zdobycie wykształcenia dzieciom i młodzieży nie posiadającym pełnej sprawności. Atu-
tem prowadzonej przez powiat leszczyński placówki jest nie tylko profesjonalna kadra, 
ale również doskonałe wyposażenie ośrodka i jego spokojne i bezpieczne otoczenie.

Nawet pięć zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu dnia przechodzą niepełnosprawni 
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie. To efekt współpracy z Centrum Re-
habilitacji, z którym szkoła dzieli pomieszczenia malowniczo położonego pałacu.

Kuźnia talentów
W ośrodku działa wiele kół zainte-

resowań pozwalających rozwijać ar-
tystyczne i sportowe zainteresowania 
uczniów. Powstające na zajęciach pra-
ce są często bardzo wysoko oceniane 
przez jurorów konkursów. Wiele me-
dali zdobywają także sportowcy. Ośro-
dek od lat współpracuje z zaprzyjaźnio-
nymi niemieckimi szkołami w Guben 
i Sonnenbergu, czego owocem są or-
ganizowane trzy razy w roku wymia-
ny młodzieży.

Poradnia na miejscu
Warunkiem przyjęcia ucznia do Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Rydzynie jest przedstawienie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. Takie wydaje między innymi 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, którą ma swoją siedzi-
bę także w zamkowej ofi cynie przy Pla-
cu Zamkowym 2 w Rydzynie (sekreta-
riat czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30-15.30, tel. 730 004 248.)

Przyjęcia przez cały rok
Rodzice zamierzający powierzyć 

swoje dziecko profesjonalnej kadrze 
z rydzyńskiego ośrodka mogą wcze-
śniej obejrzeć placówkę i porozmawiać 
o szczegółach. 

Informacja telefoniczna:
65 538 85 92

www.soswrydzyna.com
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Starostwo Powiatowe w Lesznie
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