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Niepełnosprawność u  dzieci i  młodzieży wymaga zastosowania specjalistycznych metod edukacyjnych. Bogatą ofertą w  tym 
zakresie dysponuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.

SOSW w Rydzynie jest placów-
ką edukacyjną prowadzoną przez sa-
morząd powiatu leszczyńskiego. Pe-
dagodzy pracujący w placówce to spe-
cjaliści w pracy z dziećmi i młodzieżą 
z różnymi formami niepełnosprawno-
ści. Ich umiejętności połączone z no-
woczesnym zapleczem dydaktycznym 
tworzą atrakcyjne warunki rozwoju dla 
dzieci ze szczególnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. 

W placówce nie obowiązuje rejoniza-
cja, a to sprawia, że uczęszczają do niej 
nie tylko młodzi mieszkańcy powiatu 
leszczyńskiego, ale również uczniowie 
z sąsiednich powiatów. Znaczna część 
korzysta też z doskonale wyposażone-
go internatu, gdzie wychowawcy oferują 
wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. 

Kształcenie w rydzyńskim ośrodku 
może rozpocząć się już w wieku przed-
szkolnym i być kontynuowane w szkole 
podstawowej, a później w szkole bran-
żowej lub licealnej, aż po szkołę police-
alną. Podstawowym warunkiem przy-

jęcia jest przedłożenie orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego, wyda-
nego przez poradnię psychologiczno-pe-
dagogiczną. Potrzeba kształcenia spe-
cjalnego powinna wynikać z niepełno-
sprawności intelektualnej w stopniu lek-
kim, umiarkowanym lub znacznym, nie-
dosłuchu, autyzmu, zespołu Aspergera 
oraz niepełnosprawności sprzężonych. 
Rozpoczęcie kolejnego etapu eduka-
cyjnego wymaga nowego orzeczenia. 
Ponadto w rekrutacji do szkół zawodo-
wych wymagane jest zaświadczenie le-
karskie wydane przez lekarza medycy-
ny pracy o zdolności do wykonywania 
wybranego zawodu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej 
młodzież niepełnosprawna intelektu-
alnie w stopniu lekkim, z autyzmem, 
zespołem Aspergera lub z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi (np. nie-
pełnosprawność intelektualna w stop-
niu lekkim i niepełnosprawność rucho-
wa) może rozpocząć naukę w Szko-
le Branżowej I Stopnia Specjalnej. 

Lista proponowanych zawodów jest 
bardzo szeroka: ogrodnik, stolarz, ku-
charz, fryzjer, krawiec, cukiernik, pie-
karz, stolarz, murarz-tynkarz, mechanik 
pojazdów samochodowych, monter sie-
ci i instalacji sanitarnych oraz pracownik 
pomocy obsługi hotelowej. Nieco węż-
szą ofertę zawodową posiada Branżowa 
Szkoła I Stopnia dla Młodzieży Słabo-
słyszącej i Niesłyszącej, gdzie ucznio-
wie kształcą się w zawodach: kucharz, 
ogrodnik, krawiec, stolarz, fryzjer i me-
chanik pojazdów samochodowych. 

Alternatywą dla młodzieży słabo-
słyszącej i niesłyszącej po ukończeniu 
„podstawówki” jest kontynuowanie na-
uki w liceum ogólnokształcącym, a na-
stępnie w szkole policealnej w kierun-
kach: technik turystyki wiejskiej i tech-
nik usług kosmetycznych.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy kształci młodzież z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym 

oraz z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi.

Dyrekcja i nauczyciele Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wychowawcze-
go w Rydzynie tworzą atmosferę sprzy-
jającą nie tylko zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności, ale również rozwijaniu 
artystycznych, turystycznych i sporto-
wych pasji uczniów. Efektem edukacji 
jest także uzyskiwanie samodzielno-
ści, pozwalającej pełniej stawić czoła 
ograniczeniom wynikającym z niepeł-
nosprawności. 

- Z funkcjonowaniem naszej pla-
cówki można wstępnie zaznajomić się 
odwiedzając stronę internetową www.
sowsrydzyna.com lub profil na Facebo-
oku. Najlepiej jednak umówić się w se-
kretariacie (tel. 65 538 85 92) i złożyć 
nam osobistą wizytę, aby przekonać 
się o panujących warunkach do na-
uki, rewalidacji i osobistego rozwoju 
ucznia – zachęca Emilia Nowak, dy-
rektor SOSW w Rydzynie. (JAC)

Kształci, rozwija pasje i uczy samodzielności

 Fot. J. Kuik 
▲ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie mieści się 
 w pięknie położonych zamkowych oficynach.

 Fot. archiwum SOSW Rydzyna 
▲ Klasy w szkołach rydzyńskiego ośrodka są mniej liczne, co pozwala nauczycielom na indywidualne potrak-
towanie każdego ucznia.

Wskutek zagrożenia epide-
micznego związanego z pan-
demią koronawirusa, od ubie-
głego roku świadczenie nieod-
płatnej pomocy prawnej w po-
wiecie leszczyńskim odbywa-
ło się wyłącznie telefonicznie 
lub mailowo. 

Z dniem 1 lipca bieżącego 
roku udzielanie porad praw-
nych w punktach nieodpłat-
nej pomocy prawnej w powie-
cie leszczyńskim zlokalizowa-
nych w każdej gminie odby-
wać się będzie znów w formie 

stacjonarnej, podczas osobistej 
rozmowy z prawnikiem. Jedy-
nym wyjątkiem jest Rydzyna, 
gdzie w związku z remontem 
pomieszczeń siedziby Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wy-
chowawczego, do końca sierp-
nia br. punkt nadal będzie za-
mknięty dla obsługi stacjonar-
nej. Mieszkańcy gminy Rydzy-
na mogą skorzystać z punk-
tu stacjonarnego w innych sze-
ściu gminach powiatu leszczyń-
skiego lub zapisać się na pora-
dę online.

W celu uzyskania nieodpłat-
nej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa obywa-
telskiego należy skontaktować 
się ze Starostwem Powiatowym 
w Lesznie:

- telefonicznie - 65 529 68 01 
- w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 
oraz od wtorku do piątku w godz. 
7:00 - 15:00 ;

- za pośrednictwem skrzynki 
e-mail na adres: 
starostwo@powiat-leszczynski.pl ;

- przez stronę www:
https://np.ms.gov.pl . 

Nieodpłatna pomoc prawna znów stacjonarna
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Harmonogram dyżurów w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim

Krzemieniewo, budynek Urzędu Gminy
środa - godz. 8.00-12.00
piątek - godz. 12.00-16.00

Lipno, budynek Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lipnie
czwartek - godz. 14.00-18.00
piątek - godz. 11.00-15.00

Osieczna, budynek Urzędu Gminy
czwartek - godz. 8.00-12.00

Rydzyna, budynek Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
wtorek - godz. 12.00-16.00 (czasowo nie-

czynny ze względu na remont pomiesz-
czeń - porady udzielane są telefonicznie 
lub mailowo)

Święciechowa, budynek Urzędu Gminy
poniedziałek - godz. 8.00-12.00

Wijewo, budynek Gminnej Biblioteki 
Publicznej
środa - godz. 12.00- 16.00

Włoszakowice, budynek Urzędu Gminy
poniedziałek - godz. 11.00 – 15.00
wtorek - godz. 8.00 – 12.00

Powiat leszczyński wznowi od 1 lipca br. udzielanie porad w punktach 
nieodpłatnej pomocy prawnej w formie stacjonarnej.


