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Kształcenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie daje każdemu dziecku
szansę na naukę i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. W placówce można też zdobyć jeden z kilkunastu do wyboru zawodów, a nauka teoretyczna powiązana jest
ściśle z praktykami zawodowymi.
Uczniowie SOSW Rydzyna nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości na pracę zawodową.
- Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez uczniów właściwych
wzorców zachowania, kompetencji
społecznych i emocjonalnych, które
w przyszłości pozwolą im prowadzić
pomyślne życie społeczne i osobiste
– tłumaczy Emilia Nowak, dyrektor
SOSW w Rydzynie.
Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim SOSW prowadzi branżową szkołę I stopnia, która kształci uczniów w zawodach: cukiernik, piekarz, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
pracownik pomocy obsługi hotelowej, ogrodnik, kucharz, krawiec
i fryzjer.
Dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej branżowa szkoła I stopnia oferuje naukę zawodu: kucharz,
ogrodnik, krawiec, stolarz, fryzjer
oraz mechanik pojazdów samochodowych. Młodzież z wadami słuchu ma także możliwość kształcenia w liceum ogólnokształcącym
oraz w szkole policealnej w zawodach technik turystyki wiejskiej
oraz technik usług kosmetycznych.
Ośrodek w Rydzynie zapewnia uczniom zawodu ogrodnik, kucharz i krawiec możliwość realiza-

cji praktycznej nauki w placówce.
W celu podniesienia kwaliﬁkacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, SOSW w Rydzynie do 2020 r. realizuje, współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt „Mój zawód–mój wybór”. Dzięki niemu uczniowie mają
możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności, wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego
usprawniania najbardziej deﬁcytowych obszarów funkcjonowania.
Ośrodek podpisał umowy z ﬁrmami, w których uczniowie odbywają płatne w formie stypendium staże
zawodowe w wybranych przez siebie zawodach. Ponadto – w ramach
projektu – znacząco wzbogacona
została oferta edukacyjna szkoły
o kursy ﬂorystyki i bukieciarstwa,
prawa jazdy kat. B i T, kelnerski,
obsługi kasy fiskalnej i terminali
płatniczych, baristy i carvingu.
- Uczniom oferujemy bogaty wachlarz najnowocześniejszych form
terapii i zajęć rewalidacyjnych,
mających na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju, opiekę
psychologiczno-pedagogiczną, pielęgniarską i stomatologiczną oraz
możliwość zamieszkania i wyżywienia w dni nauki w szkolnym internacie. Naszym ogromnym atutem jest
możliwość kontynuowania przez
ucznia kształcenia w różnych typach szkół, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem kolejnych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego – zapewnia Emilia Nowak.
Rekrutacja do szkół w SOSW
w Rydzynie odbywa się w trybie
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ciągłym i nie obowiązuje w niej rejonizacja. Dzieci i młodzież przyjmowane są z terenu miasta Leszna,
powiatu leszczyńskiego oraz powiatów ościennych. Warunkiem przy-

jęcia jest posiadanie przez dziecko
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego na dany etap kształcenia, wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
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 Młodzież z wadami słuchu ma szansę zdobyć między innymi kwaliﬁkacje technika usług kosmetycznych
w szkole policealnej.

Przedstawiamy radnych
powiatu leszczyńskiego
Karol Lis (46 lat) w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada pierwszą kadencję. Do wyborów przystąpił z listy KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Reprezentuje gminę Lipno.
Pan Karol ma wykształcenie średnie techniczne – jest
monterem urządzeń elektrycznych oraz technikiem informatykiem. Pracuje jako zastępca kierownika Salonu Łazienek
Jeta w Gostyniu. Swoje zawodowe i życiowe doświadczenie
w radzie powiatu wykorzystuje pracując w Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju (zastępca przewodniczącego) oraz
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (członek).
- Zawodowo jestem człowiekiem spełnionym, dlatego
ubiegając się o mandat radnego chciałem oddać się pracy
na rzecz społeczeństwa - podkreśla Karol Lis. - Wiadomo,
że najważniejszym, pochłaniającym największą część budżetu zadaniem powiatu leszczyńskiego, jest dbałość o stan dróg
powiatowych, których mamy blisko 400 kilometrów. Ważnym
zadaniem jest również opieka nad osobami w gorszej sytuacji życiowej, przede wszystkim niepełnosprawnymi dziećmi
i młodzieżą.
Zdaniem Karola Lisa radni powinni jeszcze bardziej
wspierać inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe. W gminie Lipno organizują one kilka imprez
o zasięgu ponadpowiatowym, np. Ogólnopolski Festiwal
Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych czy „Dawno,
dawno temu na wsi”.
- Spotykam się z mieszkańcami gminy Lipno, aby ich pro-

blemy przedstawiać
awiać później w formie
interpelacji naa forum rady powiatu.
Cieszy mnie aktywność kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych,
szczególnie tych,
ch, które poprzez pracę
z dziećmi i młodzieżą
dzieżą odciągają
ich od monitorów
ów komputerowych, smartfonów
nów i bardziej
niebezpiecznych
ch zagrożeń –
tłumaczy Karoll Lis.
Relaksu pan Karol szuka podczas
dczas pracy
w ogrodzie, rowerowej
przejażdżki wraz z żoną
Kamilą, czy fotografowania. Kibicuje
uje nie tylko leszczyńskim
kim „Bykom”, ale również
wnież zawodnikom taekwondo
ekwondo
z klubu Dragon
on Długie
Stare, gdzie trenowali
jego trzej synowie:
Alan,
nowie: Alan
 Karol Lis
Ernest i Dorian.
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