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Od przedszkola po zdobycie zawodu
Dzieci i młodzież wymagające podczas nauki wsparcia ze strony specjalistów odnalazły swoje miejsce
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rydzynie. Tam prócz zdobywania wiedzy i umiejętności nabierają życiowej samodzielności i rozwijają swoje artystyczne i sportowe pasje. Nabór
uczniów trwa cały rok.
Prowadzony przez powiat leszczyński ośrodek swoją siedzibę ma
w malowniczo położonych oficynach,
w sąsiedztwie parku, boiska z bieżną
lekkoatletyczną i zamku rydzyńskiego. Wielkim atutem jest panująca wokół ośrodka cisza. Rodzice mogą uzyskać pomoc ośrodka już w okresie
niemowlęcym swojej pociechy, gdyż
w jego strukturze funkcjonuje powiatowy zespół wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym i
głębokim SOSW prowadzi szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
branżową szkołę I stopnia oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Szkoła
branżowa kształci uczniów w zawodach: cukiernik, stolarz, cieśla, 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
z oddziałem gimnazjalnym, liceum
ogólnokształcące oraz szkoła policealna w zawodzie technik turystyki wiejskiej.
W ośrodku funkcjonuje ponadto
szkoła podstawowa dla dzieci auty-

stycznych oraz dwa oddziały przedszkolne dla dzieci z autyzmem, afazją,
słabosłyszących i z niepełnosprawnością intelektualną.
- Od roku szkolnego 2018/2019
chcemy utworzyć Branżową Szkołę Pierwszego Stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej o kierunkach: ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, kucharz, fryzjer i krawiec oraz w Szkole
Policealnej wprowadzić kierunek technik usług kosmetycznych. W istniejącej
Szkole Pierwszego Stopnia dla Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w stopniu lekkim planujemy utworzyć nowy kierunek pomocnik obsługi hotelowej - 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, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Kadra ośrodka posiada profesjonalne kwalifikacje do pracy z niepełnosprawnymi uczniami. Dla każdego
z nich przygotowywany jest indywidualny program edukacyjny. Uczniowie
objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz opieką pielęgniarki.
Powiatowa Poradnia Psycholo-

Dzieci z autyzmem wymagają indywidualnego podejścia. Przedszkolacy mają zajęcia w klasach liczących od
2 do 4 dzieci. W większym gronie spotykają się na zajęciach świetlicowych.
Fot. J.Kuik

giczno-Pedagogiczna także mieści się
w oficynach zamkowych.
- Wizyta w poradni to doskonała okazja, aby rodzice wraz z dziećmi obejrzeli nasz ośrodek - proponuje Emilia Nowak. - Chętnie pokażemy nasze pracownie i internat oraz
opowiemy, jak pracujemy z naszymi
uczniami. Można też umówić się na
wizytę w ośrodku pod nr. tel. 65 538
85 92. Dla wyrównywania deficytów
rozwojowych i trudności edukacyjnych
wykorzystujemy m.in. zajęcia logopedyczne, trening EEG Biofeedback, terapię integracji sensorycznej, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, hipoterapię, arteterapię. pedagogikę za-

bawy, a także metody Dennisona, Domana, Knill, Sherborne, Montessori
czy metodę Dobrego Startu.
W rydzyńskim ośrodku nie samą
nauką uczniowie żyją. Na zajęciach
pozalekcyjnych mogą realizować swoje artystyczne i sportowe upodobania.
Na stronie internetowej rydzyńskiego ośrodka (www.soswrydzyna.com)
pojawiają się informacje o sukcesach
uczniów. Jedne z ostatnich miłych wieści to wyróżnienia w konkursie plastycznym „Mój świat, moje marzenia”,
jakie otrzymali: Bartosz Wielgosz, Dawid Serafin, Eryk Andrzejewski, Maksymilian Kasztelan, Bartosz Jarczewski, Agata Kuczyk, Mariusz Grablew-

Poszukujesz informacji o Funduszach Europejskich?
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Mobilne Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich
na terenie powiatu rawickiego
W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich odbędą się bezpłatne
konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.
Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat m.in.:
- rodzajów wsparcia ofertowanych przez Fundusze Europejskie
- zasad ubiegania się o wsparcie
- funduszy w nowej perspektywie ﬁnansowej 2014 - 2020
Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Lesznie,
pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

ski, Maksymilian Janowski i Jessica
Rogozińska, czy też uznanie dla laureatów konkursu „Bądź EKO, działaj
EKO! - Walka ze smogiem” Michaliny Osowskiej i Kacpra Kasztelana.
Ponad połowa uczniów korzysta
z internatu, który z pomocą samorządu powiatowego oraz grona sponsorów cały czas podnosi swój standard. Tam też kwitnie popołudniowe
życie artystyczne. Aktualnie, w ramach współpracy z Klubem Aktywności Rozmaitych w Rydzynie, grupa dziewcząt uczestniczy w prowadzonym przez kosmetyczkę kursie
wizażu i zajęciach rekreacyjno-sportowych, a konkretnie zumbie. (JAC)

Kiedy:
09.02.2018, godz. 10:00-13:00
Gdzie:
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
sala nr 18 (pierwsze piętro budynku)
Kiedy:
27.02.2018, godz. 09:00 13:00
Gdzie:
Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
salka nr 101 (pierwsze piętro)
Zgłoszenia:
e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl

Telefon: 65 525 69 66
65 529 68 06

Znajdź najbliższy
Punkt Informacyjny:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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