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Kształcenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Rydzynie daje każdemu dziecku 
szansę na naukę i współpracę z rówieśnikami, któ-
rzy mają podobne trudności rozwojowe. W placów-
ce można też zdobyć jeden z kilkunastu do wybo-
ru zawodów, a nauka teoretyczna powiązana jest 
ściśle z praktykami zawodowymi.

Uczniowie SOSW Rydzyna na-
bywają odpowiednią wiedzę i umie-
jętności pozwalające im na opty-
malne funkcjonowanie w społe-
czeństwie, a w przyszłości na pra-
cę zawodową. 

- Życzliwa atmosfera pracy, spe-
cjalistyczne wsparcie terapeutycz-
ne realizowane w oparciu o indywi-
dualne programy edukacyjno-tera-
peutyczne, przyczyniają się do roz-
wijania 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 niepełno-
sprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim SOSW prowadzi bran-
żową szkołę I stopnia, która kształ-
ci uczniów w zawodach: cukier-
nik, piekarz, stolarz, murarz-tyn-
karz, mechanik pojazdów samo-
chodowych, elektryk, monter sie-
ci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
pracownik pomocy obsługi hote-
lowej, ogrodnik, kucharz, krawiec 
i fryzjer. 

Dla młodzieży niesłyszącej i sła-
bosłyszącej branżowa szkoła I stop-
nia oferuje naukę zawodu: kucharz, 
ogrodnik, krawiec, stolarz, fryzjer 
oraz mechanik pojazdów samocho-
dowych. Młodzież z wadami słu-
chu ma także możliwość kształce-
nia w liceum ogólnokształcącym 
oraz w szkole policealnej w zawo-
dach technik turystyki wiejskiej 
oraz technik usług kosmetycznych. 

Ośrodek w Rydzynie zapew-
nia uczniom zawodu ogrodnik, ku-
charz i krawiec możliwość realiza-

cji praktycznej nauki w placówce. 
W celu podniesienia kwalifi ka-

cji zawodowych i kompetencji klu-
czowych uczniów, SOSW w Rydzy-
nie do 2020 r. realizuje, współfi nan-
sowany ze środków Unii Europej-
skiej, projekt „Mój zawód–mój wy-
bór”. Dzięki niemu uczniowie mają 
możliwość nabywania nowych wia-
domości i umiejętności, wykracza-
jących poza podstawy programo-
we kształcenia oraz intensywnego 
usprawniania najbardziej defi cyto-
wych obszarów funkcjonowania. 
Ośrodek podpisał umowy z fi rma-
mi, w których uczniowie odbywa-
ją płatne w formie stypendium staże 
zawodowe w wybranych przez sie-
bie zawodach. Ponadto – w ramach 
projektu – znacząco wzbogacona 
została oferta edukacyjna szkoły 
o kursy fl orystyki i bukieciarstwa, 
prawa jazdy kat. B i T, kelnerski, 
obsługi kasy fiskalnej i terminali 
płatniczych, baristy i carvingu. 

- Uczniom oferujemy bogaty wa-
chlarz najnowocześniejszych form 
terapii i zajęć rewalidacyjnych, 
mających na celu wieloaspekto-
we wspieranie ich rozwoju, opiekę 
psychologiczno-pedagogiczną, pie-
lęgniarską i stomatologiczną oraz 
możliwość zamieszkania i wyżywie-
nia w dni nauki w szkolnym interna-
cie. Naszym ogromnym atutem jest 
możliwość kontynuowania przez 
ucznia kształcenia w różnych ty-
pach szkół, bez napięcia związane-
go ze zmianą siedziby szkoły, pozna-
waniem kolejnych nauczycieli i ada-
ptacją do nowego zespołu klasowe-
go – zapewnia Emilia Nowak. 

Rekrutacja do szkół w SOSW 
w Rydzynie odbywa się w trybie 

ciągłym i nie obowiązuje w niej re-
jonizacja. Dzieci i młodzież przyj-
mowane są z terenu miasta Leszna, 
powiatu leszczyńskiego oraz powia-
tów ościennych. Warunkiem przy-

jęcia jest posiadanie przez dziecko 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego na dany etap kształce-
nia, wydane przez poradnię psycho-
logiczno - pedagogiczną.  

 Młodzież z wadami słuchu ma szansę zdobyć między innymi kwalifi kacje technika usług kosmetycznych 
w szkole policealnej.
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Pani Teresie Kaźmierskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składa

Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego
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Karol Lis (46 lat) w Radzie Powiatu Leszczyńskiego zasiada pierwszą kaden-
cję. Do wyborów przystąpił z listy KW Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska. Reprezentuje gminę Lipno.

Pan Karol ma wykształcenie średnie techniczne – jest 
monterem urządzeń elektrycznych oraz technikiem informa-
tykiem. Pracuje jako zastępca kierownika Salonu Łazienek 
Jeta w Gostyniu. Swoje zawodowe i życiowe doświadczenie 
w radzie powiatu wykorzystuje pracując w Komisji Budże-
tu, 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 budże-
tu zadaniem powiatu leszczyńskiego, jest dbałość o stan dróg 
powiatowych, których mamy blisko 400 kilometrów. Ważnym 
zadaniem jest również opieka nad osobami w gorszej sytu-
acji życiowej, przede wszystkim niepełnosprawnymi dziećmi 
i młodzieżą. 

Zdaniem Karola Lisa radni powinni jeszcze bardziej 
wspierać inicjatywy podejmowane przez organizacje po-
zarządowe. 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 później w formie 
interpelacji na forum rady powiatu. 
Cieszy mnie aktywność kół gospo-
dyń wiejskich i klubów sportowych, 
szczególnie tych, które poprzez pracę 
z dziećmi i młodzieżą odciągają 
ich od monitorów komputero-
wych, smartfonów i bardziej 
niebezpiecznych zagrożeń – 
tłumaczy Karol Lis. 

R e l a k s u  p a n  K a -
rol szuka podczas pracy 
w ogrodzie, rowerowej 
przejażdżki wraz z żoną 
Kamilą, czy fotografo-
wania. Kibicuje nie tyl-
ko leszczyńskim „By-
kom”, ale również za-
wodnikom taekwondo 
z klubu Dragon Długie 
Stare, gdzie trenowali 
jego trzej synowie: Alan, 
Ernest i Dorian.                         
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