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Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczym w Rydzynie jest 
placówką edukacyjną prowadzoną 
przez samorząd powiatu leszczyń-
skiego. Obejmuje kształcenie dzie-
ci i młodzieży od przedszkola, aż po 
szkołę policealną, nie tylko z terenu 
powiatu leszczyńskiego. 

- W placówce nie obowiązuje re-
jonizacja, dlatego mogą korzystać 
z niej nie tylko mieszkańcy powiatu 
leszczyńskiego, ale również miesz-
kańcy Leszna, a także innych powia-
tów - wyjaśnia Emilia Nowak, dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Rydzynie. 
- Rekrutacja uczniów do szkół funk-
cjonujących w naszym ośrodku trwa 
cały rok. Podstawowym warunkiem 
przyjęcia jest przedłożenie orzecze-
nia o potrzebie kształcenia specjal-
nego, wydane przez poradnię psy-
chologiczno-pedagogiczną. 

Potrzeba kształcenia specjalnego 
powinna wynikać z niepełnospraw-
ności intelektualnej w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym lub głębo-
kim, niedosłuchu, autyzmu, zespołu 
Aspergera oraz niepełnosprawności 
sprzężonych. Orzeczenie wymagane 
jest na każdy etap edukacyjny, czyli: 
przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-8, li-
ceum lub szkołę branżową oraz szkołę 

policealną. W rekrutacji do szkół za-
wodowych wymagane jest zaświad-
czenie lekarskie wydane przez leka-
rza medycyny pracy o zdolności do 
wykonywania wybranego zawodu.

Bardzo często uczniowie wiążą 
się z rydzyńskim ośrodkiem na wie-
le etapów edukacyjnych, od przed-
szkola, poprzez szkolę podstawową 
aż do zdobycia atrakcyjnego zawodu. 
Nauka w Szkole Branżowej I stopnia 
trwa 3 lata. Proponowane uczniom za-
wody to: kucharz, ogrodnik, krawiec, 
monter sieci, instalacji i urządzeń sa-
nitarnych, mechanik pojazdów sa-
mochodowych, lakiernik, cukiernik, 
fryzjer, stolarz. Natomiast uczniowie 
Szkoły Branżowej I stopnia dla Mło-
dzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej 
mają możliwość wykształcić się w za-
wodach: ogrodnik, stolarz, kucharz, 
fryzjer, krawiec oraz pracownik po-
mocy obsługi hotelowej. 

Alternatywą dla uczniów szkół 
podstawowych jest Szkoła Specjal-
na Przysposabiająca do Pracy, w któ-
rej nauka trwa również 3 lata oraz 
Liceum Ogólnokształcące dla Mło-
dzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej.

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego zachę-
ca kandydatów, ich rodziców lub 
opiekunów do zapoznania się z at-

Edukacja przyjemna dla uczniów,
wygodna dla rodziców

Fot. SOSW Rydzyna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie zlokalizowany w zabytkowych oficynach Zamku 
Rydzyńskiego czeka na uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Fot. J.Kuik
Część uczniów, szczególnie tych z bardziej oddalonych miejscowości 
mieszka w internacie dysponującym aż 93 miejscami. Dzieci i młodzież, 
pod opieką wychowawców, uczą się samodzielnego życia, co jest również 
istotnym elementem edukacji.

Tomasz Szulc jest człowiekiem, 
który nie potrafi się nudzić. Świad-
czy o tym jego szeroka aktywność 
zawodowa. Jest rolnikiem i plan-
tatorem dysponującym 40 ha grun-
tów ornych. Czwartą część are-
ału przeznaczył na uprawę truska-
wek, pozostałe grunty służą upra-
wie zbóż i hodowli bydła opaso-
wego. Ponadto prowadzi firmę bu-
dowlaną specjalizującą się w robo-
tach ziemnych.

Angażując się w rozwój gospo-
darki regionu zapragnął współde-
cydowania o tym w samorządzie. 
Dwukrotnie nie udało mu się dostać 
do Rady Gminy Rydzyna, ale start 
w wyborach do Rady Powiatu Lesz-
czyńskiego zakończył się sukcesem. 
Rada wykorzystując zawodowe do-
świadczenie pana Tomasza powie-
rzyła mu funkcję wiceprzewodniczą-

cego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska. Ponadto jest 
członkiem Komisji Budżetu, Plano-
wania i Rozwoju. 

- Wszystkiego nie można zrobić 
od razu, ale każdego roku na terenie 
powiatu leszczyńskiego udaje się zre-
alizować kilka inwestycji - podkreśla 
Tomasz Szulc. - Jako mieszkaniec 
gminy Rydzyna cieszę się, że prowa-
dzony jest obecnie remont ul. Rzeczy-
pospolitej w Rydzynie. Bardzo ważną 
inwestycją dla gminy i powiatu bę-
dzie modernizacja drogi przebiega-
jącej przez Kłodę. W ub. r. wykona-
ny został projekt, jednak inwestycja 
jest bardzo kosztowna i nie uda się 
jej przeprowadzić bez zewnętrznego 
dofinansowania. 

Od 18 lat Tomaszowi Szulcowi 
towarzyszy w życiu jego żona Elż-
bieta. Ich wspólnym szczęściem są 

dzieci - Marcelina i Maurycy.
Bardzo aktywne życie pozostawia 

trochę czasu na realizowanie pasji, a 
jest nią łowiectwo. O sprawy lokal-
nej społeczności pan Tomasz sta-
ra się dbać także jako członek Rady 
Soleckiej Kłody. (JAC)

Przedstawiamy radnych
powiatu leszczyńskiego

Tomasz Szulc Fot. J.Kuik
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Tomasz Szulc z Kłody reprezentuje w Radzie Powiatu Leszczyńskiego gminę 
Rydzyna. W wyborach wystartował z KW Platforma. Nowoczesna - Koalicja 

Obywatelska. To jego pierwsza kadencja w samorządzie powiatowym.

Niepełnosprawni uczniowie rozpoczynając eduka-
cję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-

czym w Rydzynie mogą w pełni rozwinąć skrzydła, co 
byłoby raczej trudne w tradycyjnej szkole. Rekrutacja 
trwa cały rok, także teraz, kiedy pełne funkcjonowa-
nie placówki ogranicza sytuacja epidemiczna.

mosferą i warunkami edukacyjny-
mi panującymi w placówce. Można 
to zrobić osobiście umawiając się 
wcześniej telefonicznie pod nr 65 
538 85 92 lub pocztą elektronicz-
ną (soswry@wp.pl). Pod tym nu-
merem udzielane są także wszel-

kie informacje dotyczące rekruta-
cji do szkół. 

- Z uwagi na panującą sytuację 
epidemiczną wizyty zainteresowa-
nych kandydatów, rodziców i opieku-
nów w naszej placówce odbywają się 
z zachowaniem wymaganych zasad 

sanitarnych. Zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz. 7-15 - wy-
jaśnia dyrektor Emilia Nowak. - Wiele 
o atmosferze w naszym ośrodku opo-
wie krótki film, który można obejrzeć 
wchodząc na naszą stronę interneto-
wą http://soswrydzyna.com (JAC)
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