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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie ma bogatą ofertę edukacyjną

Szansa na rzetelne wykształcenie
Dla wielu młodych mieszkańców regionu szansą na lepszą przyszłość jest
kształcenie i rehabilitacja w prowadzonym przez Powiat Leszczyński Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie. Od nowego roku szkolnego placówką kieruje Emilia Nowak.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie obecnie pobiera naukę 153 uczniów, z czego aż 79 osób korzysta z internatu. To
nie tylko mieszkańcy powiatu leszczyńskiego, ale również miasta Leszna i powiatów ościennych. Ośrodek
posiada własne busy, którymi uczniowie dowożeni są codziennie na zajęcia. Więcej tras kierowcy muszą przejechać w poniedziałek rano i w piątek po zajęciach, kiedy z transportu korzystają uczniowie mieszkający
w internacie.
- Aby spełnić oczekiwania naszych uczniów i ich rodziców proponujemy bardzo szeroką ofertę kształcenia - podkreśla Emilia Nowak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. - Warunkiem przyjęcia do naszego ośrodka jest tylko posiadanie przez ucznia
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego na dany etap kształcenia, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym SOSW
prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum (obecnie wygasające), branżową szkołę I stopnia oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Szkoła branżowa kształci uczniów w zawodach:
cukiernik, stolarz, murarz, mechanik
pojazdów samochodowych, ogrodnik, kucharz, krawiec oraz w innych
zawodach w zależności od zainteresowań uczniów. Drugą grupę stanowią uczniowie niesłyszący i słabosłyszący. Dla nich prowadzona jest szkoła podstawowa, gimnazjum (wygasające) liceum ogólnokształcące oraz

szkoła policealna w zawodzie technik turystyki wiejskiej. W ośrodku
funkcjonuje ponadto szkoła podstawowa dla dzieci autystycznych oraz
2 oddziały przedszkolne dla dzieci
z autyzmem, afazją, słabosłyszących
i z niepełnosprawnością intelektualną. Przy SOWS działa także Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Mocną stroną rydzyńskiego ośrodka jest wysoko wykwaliﬁkowana ka-

dra pedagogiczno-terapeutyczna, mająca w swych szeregach: neurologopedów, surdologopedów, oligofrenopedagogów, hipoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, specjalistów EEG Biofeedback, terapeutów integracji sensorycznej, terapeutów metody Montessori. Prócz wiedzy i umiejętności mają oni do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą.

Emilia Nowak, dyrektor SOSW w Rydzynie

Od września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym rozpoczęto realizację projektu „Mój zawód – mój wybór”, doﬁnansowanego
ze środków Unii Europejskiej. Korzystają z niego uczniowie branżowej
szkoły I stopnia i szkoły policealnej. Jednym z elementów projektu są
staże zawodowe. Zgodnie z wybranym zawodem prowadzone są one
w ﬁrmach Lespin (na zdjęciu), Euroline, w restauracji „U króla Stanisława”
w Zamku Rydzyńskim i Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie. Uczniowie
zdobywają także kwaliﬁkacje w Ośrodku Szkolenia Kierowców „U Jakuba”
oraz w Centrum Biznesu i Promocji Kadr.

- W ramach oferty opiekuńczo-wychowawczej uczniowie mogą korzystać ze świetlicy, stołówki szkolnej,
opieki stomatologicznej - wymienia
dyrektor Emilia Nowak. - Mamy własnego konia i stajnię, co umożliwia
prowadzenie bardzo lubianej przez
dzieci i młodzież hipoterapii. Nasi
uczniowie mogą również rozwijać
swoje artystyczne i sportowe pasje.
Niesłyszący i słabosłyszący uczniowie
co roku przygotowują sztukę na przegląd teatralny. W tym roku obchodziliśmy 20-lecie współpracy z podobną placówką w Niemczech GBV Guben/Cottbus. Jedną z form współpracy jest wymiana młodzieży.
Rodzice zamierzający powierzyć
swoje dziecko profesjonalnej kadrze
z rydzyńskiego ośrodka mogą wcześniej obejrzeć placówkę i porozmawiać o szczegółach. Wystarczy umówić się na rozmowę z dyrekcją ośrodka pod nr. tel. 65 538 85 92.
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