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Posiadający doskonale wyspecja-
lizowaną kadrę Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie 
prowadzi edukację niepełnospraw-
nych dzieci i młodzieży już od poziomu 
przedszkolnego, aż do klas policeal-
nych. Wraz z wdrożoną reformą szkol-
nictwa w placówce nie mogło zabrak-
nąć także szkół branżowych. Funk-
cjonuje już Branżowa Szkoła I Stop-
nia dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, a od 
września br. powstanie „branżówka” 
dla młodzieży słabosłyszącej i niesły-
szącej. Jej uczniami zostaną tegorocz-
ni absolwenci gimnazjum, które koń-
czy swoją działalność. 

-W naszej szkole branżowej dla 
młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej 
kształcić będziemy w zawodach: ogrod-
nik, kucharz, stolarz, krawiec, fryzjer 
i mechanik pojazdów samochodowych 
- informuje Emilia Nowak, dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Rydzynie. -Praktyczna 
nauka zawodu może odbywać się w na-
szych pracowniach (ogrodnik, kucharz, 
stolarz, krawiec) lub też w firmach wy-
branych przez ucznia, posiadających 
wymagane uprawnienia. W branżowej 

szkole dla uczniów z upośledzeniem in-
telektualnym w stopniu lekkim propo-
nujemy ponadto naukę zawodów: cu-
kiernik, piekarz, murarz-tynkarz, elek-
tryk oraz monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych, a od września wprowadzi-
my nowy kierunek - pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej. Nowym kie-
runkiem w Szkole Policealnej dla mło-
dzieży słabosłyszącej i niesłyszącej bę-
dzie technik usług kosmetycznych. Na-
szym uczniom zapewniamy codzienny 
dowóz na zajęcia lub też zamieszkanie 
w internacie.  

Do 2020 roku w rydzyńskim ośrod-
ku będzie realizowany 3-letni projekt 
„Mój zawód - mój wybór”, którego 
wartość wynosi ponad pół miliona zło-
tych. W ramach tego projektu doposa-
żane są pracownie do praktycznej na-
uki zawodu. W szkole organizowa-
ne są kursy florystyki i bukieciarstwa, 
prawa jazdy kat. B i T, kelnerskie, ob-
sługi kasy fiskalnej i terminali płatni-
czych, baristy i carvingu. 

Uzyskane w ramach projektu do-
finansowanie umożliwia też udziele-
nie uczniom finansowego wsparcia 
w formie stypendium. Grupa uczniów 
branżowej szkoły I stopnia, zasadni-

Nowa „branżówka”
w rydzyńskim ośrodku

Natalia, Darek, Michał, Mariusz i Maksymilian pokazują kolejne litery słowa „zawód”, czym starają się zachęcić 
rówieśników do rozpoczęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia dla młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej, 
która powstała przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.
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Poszukujesz informacji
o Funduszach Europejskich?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich od-
będą 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 fi nansowej 2014 - 2020

Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
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Rada Powiatu Leszczyńskiego powołała Branżową Szko-
łę I Stopnia dla młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej, 
która od 1 września 2018 roku poszerzy ofertę Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. 
Nabór do tej i pozostałych szkól już trwa. Przyjmowa-
ni są uczniowie także spoza powiatu leszczyńskiego.

czej szkoły zawodowej oraz słucha-
cze szkoły policealnej dla młodzieży 
słabosłyszącej i niesłyszącej otrzymu-
ją je za każde przepracowane w ramach 
stażu 150 godzin. Jest to kwota 1200 
złotych, którą uczniowie mogą zain-
westować według własnego uznania 
w swój osobisty rozwój, czy też odło-
żyć na wakacje. Warto podkreślić, że 
w rydzyńskim ośrodku nauka to tyl-
ko część bardzo szerokiego zakresu 
opieki. Każdy z uczniów korzysta ze 
specjalistycznych zajęć rewalidacyj-
nych pomagających lepiej radzić so-
bie z dotkliwościami niepełnospraw-

ności. Ponadto uczniowie mają ogrom-
ne pole do popisu przy rozwijaniu swo-
ich, często ukrytych talentów. Podczas 
zajęć plastycznych powstają wspania-
le prace, które nierzadko przysparzają 
swoim autorom nagród i wyróżnień w  
konkursach. Wykonywane w różno-
rodnych technikach dekoracje prezen-
towane są między innymi podczas or-
ganizowanych przez ośrodek kierma-
szów. Młodzież preferująca aktywność 
fizyczną ma równie doskonałe warun-
ki do uprawiania sportu, a także wie-
le okazji do współzawodnictwa w za-
wodach sportowych.

Warunkiem przyjęcia ucznia do 
którejś ze szkół rydzyńskiego ośrodka 
jest posiadania orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Z funkcjono-
waniem placówki można wstępnie za-
znajomić się odwiedzając stronę inter-
netową www.sowsrydzyna.com. Najle-
piej jednak złożyć osobistą wizytę, aby 
przekonać się o panujących tam warun-
kach do nauki, rewalidacji i osobistego 
rozwoju ucznia.

Strona sponsorowana przez 
Starostwo Powiatowe w Lesznie

- opracował Jacek Kuik


