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WSTĘP 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 liczy ponad 120 uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz  ze 

sprzężeniami. Uczniowie kształcą się w 5 oddziałach Szkoły Podstawowej,  

6 oddziałach Gimnazjum i 5 oddziałach Szkoły Przysposabiającej do Pracy.  

Do naszego Ośrodka uczęszczają uczniowie z terenu Krakowa oraz przyległych 

gmin. Około 40% naszych wychowanków, bardzo często pochodzących z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, przebywa w internacie. 

Mam świadomość, że współczesny dyrektor stoi przed wieloma wyzwaniami. 

Współczesna szkoła przestała być jedynie miejscem przekazywania wiedzy. Stała się 

pełnoprawnym zakładem pracy, jednostką budżetową samorządu terytorialnego. 

Współczesna szkoła jest elementem dynamicznie rozwijającego się rynku usług 

edukacyjnych, miejscem wsparcia nie tylko dla ucznia niepełnosprawnego ale dla 

całej jego rodziny. Każdy z wymienionych obszarów nakłada na dyrektora ośrodka 

nowe zadania i obowiązki. Podstawowym zadaniem dyrektora jest organizacja 

procesu dydaktycznego i wychowawczego przy ścisłej współpracy z profesjonalną 

kadrą pedagogiczną i wszystkimi pracownikami ośrodka. Dyrektor  powinien 

sprawnie zarządzać placówką uwzględniając potrzeby, możliwości oraz oczekiwania 

niepełnosprawnych uczniów, ich rodziców i opiekunów. Przygotowując swoją 

koncepcję funkcjonowania i rozwoju ośrodka dokonałem ogólnej analizy tego, co 

zostało zrobione dotychczas, szczególnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 

Starałem się również zdiagnozować  potrzeby ośrodka, gdyż chciałbym kontynuować 

wszystkie działania, które przyczyniły się do podniesienia jakości pracy, kształcenia, 

wychowania i opieki oraz uzupełnić je o nowe, tak, by kierowana przeze mnie 

placówka była najwyższej jakości, była miejscem rzetelnej pracy wszystkich 

pracowników.   

Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju ma na celu: 

 pełne zdiagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia, udzielenie mu 

wielokierunkowej pomocy zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej oraz 

przygotowanie go do samodzielnego życia, 

 pomoc rodzicom w spełnianiu ich obowiązku wobec dziecka oraz włączenie ich 

do życia ośrodka, 
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 podniesienie atrakcyjności ośrodka poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej  

i unowocześnienie bazy, 

 umocnienie pozycji ośrodka w środowisku lokalnym oraz pozyskiwanie 

sojuszników wspierających jego rozwój. 

Moim naczelnym celem będzie kreowanie takiego ośrodka, który dobrze służy 

uczniom, rodzicom, nauczycielom i lokalnej społeczności. 
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Wychowanie młodego człowieka jest obok nauczania jednym z głównych, jeżeli nie 

najważniejszym zadaniem ośrodka. Wychowania nie można traktować tylko jako 

obowiązek domu rodzinnego ucznia. Kształcenie specjalne zapewnia pełną 

podmiotowość i stwarza takie warunki, aby dziecko mogło się rozwijać nie  

w anonimowym tłumie, lecz w sposób harmonijny i w poczuciu pełnego 

bezpieczeństwa. Kształcenie to otwiera drogę do dalszej edukacji i pomaga  

w zintegrowaniu ze społeczeństwem.  

 

 

 

 
1. Stosowane są różnorodne metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości ucznia. 

2. Wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne:  

a. stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa, 

b. wykorzystywany jest Biofeedback do pomiaru napięcia mięśniowego w celu 

diagnozowania zmian fizjologicznych uczniów.  

3. Wiedza zdobywana jest w inny, nietypowy sposób, poprzez zajęcia edukacyjne  

w terenie, wyjścia do muzeów, teatrów, spotkań ze specjalistami z różnych 

dziedzin. 

4. Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

5. Dla uczniów mających problemy z opanowaniem podstawy programowej 

organizowane są dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i reedukacyjne.  

6. Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim przygotowywani są do dalszego 

etapu kształcenia poprzez współpracę ze specjalnymi szkołami zawodowymi  

i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.  

7. Uczniom zapewnia się bezpieczny pobyt na terenie ośrodka oraz dostarcza 

informacje na temat zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu. 

Placówka posiada certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.  

8. W miarę możliwości dokładnie rozpoznaje się sytuację rodzinną wychowanków  

i zapewnia się wszelką możliwą pomoc w celu likwidowania patologii. Większość 

uczniów otrzymało tzw. wyprawkę szkolną. 

9. Uczniom zapewniona jest opieka lekarza – psychiatry, pielęgniarki. 

FUNKCJONOWANIE 
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10. Wychowankowie dzieleni są na grupy internatowe w taki sposób, aby zapewnić im 

optymalne warunki rozwoju. Otrzymują pomoc w przygotowaniu do lekcji. Wolny 

czas spędzają zgodnie ze swoimi  predyspozycjami i zainteresowaniami.  

11. Każdy wychowanek oczekujący na zajęcia w szkole i powrót do domu objęty jest 

opieką w półinternacie (włączony jest do odpowiedniej grupy internatowej). 

12. Uczniowie w ramach akcji agencji rynku rolnego otrzymują tzw. szklankę mleka 

oraz owoce w szkole. 

13. Utrwalane są właściwe postawy wychowanków wobec zagrożeń współczesnego 

świata (narkomania, alkoholizm, demoralizacja, sekty) poprzez  lekcje 

wychowawcze, pogadanki, spotkania z ekspertami. 

14. Realizowane jest wychowanie prozdrowotne poprzez organizowanie  

i przygotowywanie  uczniów do konkursów m.in. „Dbamy o własne zdrowie”. 

„Trzymaj Formę”. 

15. Nasi wychowankowie mają możliwość rozwijania postaw demokratycznych poprzez 

pracę samorządu uczniowskiego (organizowanie andrzejek, zabaw karnawałowych, 

apeli okolicznościowych itp.), działalność uczniów w sklepiku szkolnym. 

16. Uczniowie mają możliwość  wszechstronnego rozwoju poprzez; 

 udział w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych, a także  

w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

 zajęcia drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”, 

 zajęcia dogoterapii i muzykoterapii, 

 zajęcia muzyczne (na terenie ośrodka działa zespół muzyczny „Promyk” - ok. 12 

występów w roku szkolnym), 

 zajęcia teatralne (na terenie ośrodka działa zespół teatralny „Sigma” - 4 

spektakle w ciągu roku szkolnego, zespół zdobył  „Buławę Lajkonika”), 

 zajęcia sportowe – współpraca z Olimpiadami Specjalnymi Polska – Małopolskie 

oraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Społeczno Sportowym „Sprawni Razem”, 

cykliczne zajęcia na basenie Korona, konkurencje sportowe w ramach Ligii 

Mistrzów, 

 zajęcia w innych pozalekcyjnych kołach zainteresowań m.in. hafciarskim, 

recytatorskim, krawieckim, kulinarnym, majsterkowania, ogrodniczym, 

 zajęcia pozalekcyjne w pracowniach – ceramicznej, usprawniania ruchowego, 

integracji sensorycznej, doświadczania świata, gimnastyki korekcyjnej, 
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logopedycznej, wczesnego wspomagania, komputerowej, multimedialnej, gier  

i zabaw sportowych, siłowni, sali bilardowej, ping – pongowej,  

 edukację ekologiczną – zbieranie nakrętek, zużytych baterii, sadzeniu drzewek 

na terenie ośrodka około 100 tui, 30 drzewek, porządkowanie terenu wokół 

ośrodka a także przyległego do niego parku Bednarskiego, udział w akcji 

„Sprzątanie Świata”, 

 edukację patriotyczną – udział w uroczystościach szkolnych z poświęconym  

w bieżącym roku szkolnym sztandarem, 

 działalność charytatywną – udział w akcji „Góra grosza”, ”Akcja dla zwierzaka”. 

 różnorodne wyjścia (kino, teatr, muzea, wystawy), wycieczki jednodniowe,    

kilkudniowe oraz zielone szkoły, wyjazd zagraniczny do Moskwy w ramach 

współpracy z Ośrodkiem dla Inwalidów opiekującym się niepełnosprawnymi 

dziećmi i młodzieżą. 

 

 

 

 

W dalszym ciągu będę starał się stwarzać warunki dla wszechstronnego rozwoju 

uczniów poprzez: 

1. Efektywniejsze wykorzystanie: 

 Biofeedbace w przypadku uczniów z nadpobudliwością psychoruchową 

(ADHD), zaburzeniami snu, epilepsją, autyzmem, dysleksją, dysortografią, 

dyskalkulią, 

 metody Tomatisa, w przypadku dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, 

dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej, 

 pracowni do nauki języka angielskiego, posiadającej nowoczesny, 

specjalistyczny sprzęt, 

 pracowni ceramicznej, usprawniania ruchowego, integracji sensorycznej, 

doświadczania świata, gimnastyki korekcyjnej, logopedycznej, wczesnego 

wspomagania, komputerowej, multimedialnej, gier i zabaw sportowych, 

siłowni, sali bilardowej, ping – pongowej,  

 pracowni krawieckiej, gospodarstwa domowego, drewna, majsterkowania, 

ogrodniczej, 

ROZWÓJ 
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 biblioteki szkolnej. 

2. Prezentowanie wszystkich, nawet najmniejszych osiągnięć uczniów na forum 

ośrodka w postaci gazetek ściennych, apeli i informacji na stronie internetowej 

oraz w biuletynie informacyjnym. 

3. Efektywne wykorzystanie dodatkowych godzin wynikających z Karty 

Nauczyciela w celu wychodzenia naprzeciw indywidualnym potrzebom ucznia, 

udzielając pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności, 

pogłębianiu zainteresowań. 

4. Diagnozowanie ucznia przychodzącego do szkoły poprzez przygotowanie testu 

praktycznego w postaci np. działania na liczmanach, zabawy w sklep, 

rozsypanki literowej, uzupełnianiu luk w tekście, szukaniu różnic itp. 

5. Systematyczne diagnozowanie przyrostu wiedzy, oddzielnie dla uczniów 

upośledzonych w stopniu lekkim (test kompetencji) i uczniów upośledzonych w 

stopniu umiarkowanym i znacznym (test praktyczny). 

6. Kontynuowanie współpracy z Sądami dla Nieletnich, Policją, Strażą Miejską, 

Strażą Pożarną w celu systematycznego informowania uczniów  

o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

7. Dalszą współpracę z GOPS-em o MOPS-em w celu przepływu informacji  

o uczniu i jego rodzinie, a w konsekwencji udzielenie wszelkiej możliwej 

pomocy.  

8. Objęcie każdego wychowanka (nie tylko przebywającego w internacie) 

dożywianiem, umożliwienie mu korzystania z gorącego posiłku (zupy). 

9. Utworzenie świetlicy na terenie Ośrodka dla uczniów czekających na zajęcia 

lekcyjne i powrót do domu. 

10. Rozpowszechnianie wychowania prozdrowotnego poprzez dbanie i higienę 

ciała i umysłu, organizowanie konkursów i spotkań z lekarzami, sportowcami 

itp. 

11. Eksponowanie pracy samorządu szkolnego poprzez umieszczanie informacji 

na szkolnej stronie internetowej, gazetce ściennej, biuletynie informacyjnym. 

12. Dbanie o godny wizerunek osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym 

poprzez organizowanie spotkań integracyjnych z młodzieżą z innych ośrodków  

i szkół masowych (LO nr 4, LO nr 28, SP nr 26, SOSW nr 1, SOSW nr 4 itp.).  
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13. Organizowanie rywalizacji sportowych z młodzieżą ze szkół masowych w celu 

umożliwienia wychowankom osiągnięcia sukcesów, a tym samym wzmocnienia 

poczucia własnej wartości. 

14. Udział w życiu społeczności lokalnej. 

 

Zaproponowana przeze mnie koncepcja rozwoju ma na celu wielokierunkową pomoc 

uczniowi, zarówno dydaktyczną jak i wychowawczą oraz przygotowanie ucznia do 

samodzielnego życia. 
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Zadaniem każdej placówki opiekuńczo - wychowawczej jest wspieranie rodziców  

w spełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

naszego Ośrodka, gdyż często rodzice naszych uczniów są naszymi absolwentami, 

niejednokrotnie niewydolnymi wychowawczo. Muszą więc znaleźć kompetentne 

wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i rodzinną atmosferę, która będzie sprzyjała 

harmonijnej współpracy. Wspólnym celem wszystkich pracowników jest stworzenie 

takich warunków, aby rodzice gotowi byli powierzyć nam swoje dzieci, nie tylko  

z naszego rejonu, ale także  z innych, być może odleglejszych miejsc. 

 

 

 

 

1. Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu wychowawczego  

i profilaktycznego.  

2. Rodzice pozyskują i przekazują środki materialne i niematerialne na potrzeby 

ośrodka (np. dofinansowanie zakupu sztandaru szkolnego, imprez szkolnych, 

wyjazdów, wyjść itp.). 

3. Rodzice uczestniczą w życiu Ośrodka poprzez:  

 pomoc w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych 

(Jubileusz, andrzejki, zabawy karnawałowe, wigilie klasowe, piknik integracyjny 

„Nasz Kolorowy Świat), 

 pomoc w organizowaniu wycieczek dydaktycznych. 

4. Rodzice uzyskują kompletną informację na temat instytucji udzielających pomocy  

i wsparcia rodzinie (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MOPS, GOPS, 

PCPR, organizacje pozarządowe). 

5. Systematycznie prowadzona jest pedagogizacja rodziców wynikająca  

z aktualnych potrzeb. 

6. Rodzicom udziela się pomocy psychologicznej. 

7. Rodzicom mają ułatwiony kontakt z lekarzem psychiatrą. Wychowankowie 

korzystają z opieki psychiatrycznej na terenie ośrodka.  

 

RODZICE 

 

FUNKCJONOWANIE 
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8. Rodzicom, na bieżąco, udzielana jest pełna i precyzyjna informacja na temat 

postępów dziecka w nauce i zachowaniu (informacja w dzienniczku, telefoniczna, 

listowna, wywiadówki). 

9. Rodzice mogą uczestniczyć w diagnozowaniu uczniów, maja wpływ na kształt 

testów diagnostycznych. 

10. Rodzice częściowo uczestniczą w pracach zespołów wychowawczych.  

11. Rodzice chętniej i częściej uczestniczą w prelekcjach dla nich organizowanych, 

zwiększyła się frekwencja na wywiadówkach, częstszy jest bezpośredni kontakt z 

wychowawcą. 

12. Widocznej poprawie uległa współpraca na płaszczyźnie: rodzice – nauczyciele, 

rodzice – kadra kierownicza, rodzice – pracownicy ośrodka, rodzice – rodzice. 

 

 

 

 

W dalszym ciągu będę stwarzał warunki do wspierania rodziców w wychowaniu ich 

dzieci poprzez: 

1. Informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania, 

klasyfikowania i promowania (powyższe informacje umieszczane są  

w dzienniczku ucznia). 

2. Utrzymanie dyżurów nauczycieli i wychowawców umożliwiających indywidualne 

spotkania z rodzicami (jedna godzina w miesiącu), poza wywiadówkami. 

3. Zaangażowanie rodziców w proces tworzenia i ewaluacji programów 

profilaktycznych. 

4. Organizowanie spotkań integrujących nauczycieli i rodziców, wzbogacających 

umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i negocjacji. 

5. Aktywniejsze włączenie rodziców do wspomagania Ośrodka w realizacji 

przedsięwzięć i inwestycji. 

6. Włączenie rodziców do procesu promocji Ośrodka m.in. poprzez przekazywanie 

pozytywnego wizerunku. 

7. Zacieśnianie współpracy z rodzicami przy organizowaniu imprez klasowych, 

szkolnych i pozaszkolnych (m.in. utworzenie „stanowiska rodziców” na pikniku 

integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”). 

ROZWÓJ 
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8. Organizowanie wigilii i śniadania wielkanocnego przy współpracy i obecności 

rodziców. 

9. Umożliwienie rodzicom dostępu do informacji o działalności ośrodka poprzez 

systematycznie aktualizowaną stronę internetową i BIP. 

10. Dalsze zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w zebraniach 

klasowych poprzez redagowanie i przekazywanie rodzicom biuletynu, w którym 

zamieszczane będą informację o wszystkich, nawet najmniejszych osiągnięciach 

uczniów. Dodatkowo znajdą się tam m. in. godz. pracy sekretariatu, pedagoga, 

psychologa, logopedy, dyżury nauczycieli i wychowawców, imprezy, konkursy, 

zawody sportowe, wyjścia i wycieczki. 

11. Rozpoznawanie oczekiwań rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole 

(indywidualne rozmowy z wychowawcami). 

12. Kontynuowanie tradycji pedagogizacji rodziców wynikających z bieżących potrzeb 

i zagrożeń. 

13. Wypracowanie sposobów dotarcia do rodziców uchylających się od 

uczestniczenia w wywiadówkach (wywiady środowiskowe, współpraca  

z MOPS-em, GOPS-em, Policją). 

 

Zaproponowana przeze mnie koncepcja rozwoju ma na celu pomoc rodzicom  

w spełnianiu ich obowiązku wobec dziecka. Moim zamysłem jest również  włączenie 

rodziców do życia Ośrodka tak, aby stali się jego realnym współgospodarzem.  
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Dyrektor jest szczególnie odpowiedzialny za pomoc, wsparcie i ukierunkowanie 

nauczycieli i pracowników ośrodka tak, aby wspólnie stworzyli bezpieczne i przyjazne 

dla ucznia miejsce, w którym będzie panował tzw. „dobry klimat wychowawczy”. 

Każdy pracownik ośrodka, w szczególności pedagog specjalny, musi być 

odpowiedzialny za edukację dziecka, wiarygodny, uczciwy, sprawiedliwy, kierować 

się w życiu określonym systemem wartości, a więc być przykładem tego, czego sam 

uczy. W przyjaznym środowisku nauczyciele swoim doświadczeniem i wiedzą 

chętnie dzielą się z młodszymi kolegami, którzy dopiero rozpoczynają swoje działania 

na polu edukacji.  

 

 

   

 

1. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania wynikające z Ustawy  

o Systemie Oświaty (art.41-43). 

2. Rada Pedagogiczna bierze udział w procesie decyzyjnym Ośrodka poprzez 

ustalanie i diagnozowanie problemów, formułowanie zadań, planów, celów 

wymagających wspólnego rozwiązania.  

3. Nauczyciele, wychowawcy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez 

dokształcanie się na studiach podyplomowych (m.in. Wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i praca z dzieckiem 

autystycznym, Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna, Edukacja 

techniczna, Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Terapia pedagogiczna i rewalidacja 

dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), kursach kwalifikacyjnych 

(Integracja sensoryczna I i II stopień), warsztatach a także zdobywa kolejne 

stopnie awansu zawodowego.  

4. Rada Pedagogiczna czynnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych  

w ramach WDN (m.in. Alternatywne metody komunikacji, Seksualność osób 

niepełnosprawnych). 

 

KADRA 

 

FUNKCJONOWANIE 
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5. Rada Pedagogiczna dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami 

Uniwersytetu Pedagogicznego. Nasz ośrodek jest Szkołą Ćwiczeń. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną „IGNATIANUM”. 

6. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą zajęcia pozalekcyjne i kółka 

zainteresowań – reedukację, rewalidację, zajęcia logopedyczne, zajęcia 

sportowe, kółko hafciarskie, recytatorskie, krawieckie, kulinarne, majsterkowania, 

ogrodnicze, drużynę harcerską.  

7. W ośrodku funkcjonują zespoły przedmiotowe i  wychowawcze.  

8. Nauczyciele i wychowawcy organizują konkursy klasowe, szkolne np. Liga 

Mistrzów, Mistrz Klawiatury, Plastyczny Konkurs Wielkanocny, Dbamy o Własne 

Zdrowie. 

9. Nauczyciele i wychowawcy zachęcają uczniów do udziału w różnych formach 

ochrony środowiska – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbieranie zużytych baterii. 

10. Rada Pedagogiczna prowadzi edukację patriotyczną i zachęca do działalności 

charytatywnej „Góra grosza”, „Akcja dla zwierzaka”. 

11. Nauczyciele i wychowawcy organizują różnorodne wyjścia (kino, teatr, muzea, 

wystawy), wycieczki jednodniowe, kilkudniowe, zielone szkoły. 

 

 

 

 

W dalszym ciągu będę stwarzał warunki do efektywnej pracy wszystkich 

pracowników ośrodka. Zamierzam:  

 

1. Współpracować z gronem pedagogicznym przy tworzeniu ważnych dla ośrodka 

dokumentów, programów terapeutycznych. 

2. Zachęcać nauczycieli i wychowawców do doskonalenia swoich kompetencji 

zawodowych, do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez organizowanie na 

terenie ośrodka warsztatów, konferencji szkoleniowych itp. 

3. Zachęcać nauczycieli i wychowawców do osobistego rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych, wynikających z potrzeb ośrodka, 

formach doskonalenia zawodowego oraz zdobywanie wyższych stopni awansu 

zawodowego. 

ROZWÓJ 
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4. Zachęcać nauczycieli do wymiany doświadczeń i dzielenia się osiągnięciami 

pedagogicznymi poprzez lekcje koleżeńskie, zajęcia otwarte, zespoły 

samokształceniowe. 

5. Zachęcać nauczycieli i wychowawców do przeprowadzania większej ilości 

konkursów przedmiotowych i sportowych dających możliwość osiągnięcia sukcesu 

każdemu wychowankowi. 

6. Zachęcać nauczycieli i wychowawców do organizowania konkursów 

międzyszkolnych przy ścisłej współpracy z innymi ośrodkami specjalnymi  

i szkołami masowymi. 

7. Wzmacniać wszystkich pracowników ośrodka w poczuciu, że są pełnoprawnymi 

gospodarzami swojego miejsca pracy.  

 

Do zadań nauczycieli i wychowawców, należeć będzie: 

 

Kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem 

Jagiellońskim z Wyższą Szkołą Filozoficzno-Pedagogiczną „IGNATIANUM”, 

utrzymanie statusu „Szkoły ćwiczeń”. 

1. Prowadzenie ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. 

2. Wykorzystanie dodatkowych godzin wynikających z Karty Nauczyciela poprzez 

organizowanie dla uczniów kół zainteresowań i udzielanie pomocy  

w przezwyciężaniu trudności.  

3. Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów przed rozpoczęciem kształcenia 

(test praktyczny). 

4. Systematyczne monitorowanie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów (testy 

kompetencji i testy praktyczne). 

5. Badanie losów absolwentów naszego Ośrodka. 

6. Kontynuowanie pomocy uczniom w wyborze zawodów, kompletowaniu 

dokumentów, w szczególnych przypadkach uczestniczenie w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

 

Zaproponowana przeze mnie koncepcja rozwoju ma na celu uwolnienie potencjału 

drzemiącego w każdym nauczycielu i odpowiednie wykorzystanie go dla dobra 

dziecka niepełnosprawnego i rozwoju ośrodka.  
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Dla zapewnienia uczniom niepełnosprawnym komfortu nauki, możliwości 

prawidłowego rozwoju fizycznego, zabawy, rekreacji i nieskrępowanego 

uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym niezbędne są odpowiednie 

warunki bazowe i lokalowe, w których uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności  

i doświadczenie. W ciągu ostatnich pięciu lat wyraźnie podniósł się standard naszej 

placówki poprzez konsekwentnie i systematycznie realizowane etapy modernizacyjne 

i remontowe.  Placówka wzbogaciła się o profesjonalną bazę dydaktyczną. 

   

 

 

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 wchodzą 

następujące szkoły; szkoła podstawowa nr 46, gimnazjum nr 67, szkoła 

przysposabiająca do pracy nr 8 oraz internat.  

Ośrodek składa się z dwóch budynków połączonych pergolą. Szkoła wyposażona 

jest w: 

1. 15 sal przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

2. Sali komputerowej, 

3. Pracowni  językowej, 

4. Pracowni terapeutycznych – integracji sensorycznej, doświadczenia świata, 

gimnastyki korekcyjnej, usprawniania ruchowego, gier i zabaw ruchowych 

5. Pracowni reedukacyjnej ze sprzętem Tomatisa, 

6. Pracowni psychologa z urządzeniem BIOFEEDBACKA, 

7. Gabinetu logopedy z echokorektorem, 

8. Świetlicy szkolnej, 

9. Biblioteki szkolnej, 

10. Sali gimnastycznej, 

11. Wielofunkcyjnego boiska szkolnego,  

12. Gabinetu medycznego, w którym przyjmuje lekarz psychiatra, 

13. Internatu z 65 miejscami sypialnymi i siedmioma świetlicami, 

14. Stołówki szkolnej z zapleczem kuchennym, 

15. Dwóch samochodów typu Ford transit.  

 

BAZA 

 

FUNKCJONOWANIE 
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Podczas ostatnich pięciu lat pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora, ośrodek został 

znacznie zmodernizowany. Wzbogacił się o: 

1. Pięć pracowni terapeutycznych; 

 integracji sensorycznej,  

 doświadczenia świata,  

 usprawniania ruchowego,  

 ceramiczna,  

 gier i zabaw ruchowych. 

2. Plac zabaw, 

3. Uporządkowany ogród z alejkami, miejscami zabaw, grillem, 

4. Wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, 

5. Siłownię, 

6. Salę ping – pongową i bilardową. 

7. Suchy basen. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa wszystkie korytarze, wejście do szkoły  

i internatu zostały objęte monitoringiem. Zainstalowane zostały kamery zewnętrzne. 

Starłem się systematycznie likwidować bariery architektoniczne: 

1. Został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, 

2. Został wykonany parking dla nauczycieli i rodziców, 

3. Zostały zlikwidowane progi, 

4. zostało wymienionych 100 drzwi wewnętrznych. 

 

Ośrodek: 

1. Posiada system otwierania jednym kluczem wszystkich drzwi, system „master 

kay”. 

2. Posiada zmodernizowaną, nowoczesną kuchnię, 

3. Jest dostosowana do wymogów p-poż. 

4. Została w całości odmalowana. 
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Moja koncepcja ma na celu dalsze wzbogacanie, unowocześnianie i modernizację 

placówki. Zamierzam: 

 

1. W dalszym ciągu doposażyć pracownie szkolne w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne m.in. sprzęt komputerowy i programy edukacyjne (według potrzeb 

nauczycieli). 

2. Utworzyć pracownię kreatywności. 

3. doposażyć szkołę podstawową w elementy potrzebne do pracy  metodą 

Montessori. 

4. Zorganizować ogród doświadczania świata. 

5. Zaopatrzyć  szkołę w kolorowe ksero. 

6. Połączyć w jedną sieć bezprzewodową kser i komputerów w klasopracowniach 

oraz stopniowo eliminować drukarki. 

7. Wyremontować sypialnie wychowanków w internacie, dokończyć likwidację 

ścianek działowych, wymianę tapczaników. 

8. Dokończyć wymianę instalacji elektrycznej. 

9. Dokończyć remont dróg wewnętrznych. 

10. Wymienić drzwi zewnętrzne na poziomie (-1), 

11. Systematycznie wymieniać meble szkolne, ławki, wyposażyć sale lekcyjne  

w regulowane stoły i krzesła. 

12. Wprowadzić segregację śmieci. 

13. Utworzyć ścieżki dydaktyczne wykorzystując ogród. 

14. Wdrażać nowe formy zajęć przy wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. 

15.  Zainstalować platformę schodową z parteru na poziom – 1 oraz z parteru na 

pierwsze piętro. 

16. Rozpowszechnić metodę cyfrowo – literowego zapisu nutowego na teren całego 

kraju oraz poza jego granicami. 

 

Zaproponowana przeze mnie koncepcja rozwoju ma na celu wzbogacenie oferty 

edukacyjnej Ośrodka. Chciałbym, aby nasi wychowankowie spędzali czas wolny i uczyli 

się w bezpiecznym ośrodku, z nowoczesną bazą. 

 

ROZWÓJ 
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Dyrektor współczesnej szkoły musi być profesjonalnym organizatorem, zarządcą  

i  menadżerem. Powinien troszczyć się o dobry wizerunek ośrodka. Aktywność 

ośrodka w zakresie współdziałania ze środowiskiem lokalnym jest sprawdzoną od 

wielu lat formą wzajemnych relacji przynoszącą pozytywne efekty dla wszystkich 

partnerów. Dzięki licznemu gronu przyjaciół ośrodek zajmuje od lat ważne miejsce na 

terenie Podgórza.  

 

 

 

 

Zamierzam kontynuować podjęte w ostatnich latach działania mające na celu 

integrację ze środowiskiem lokalnym. Do najważniejszych należą: 

1. Cykliczne organizowanie pikniku integracyjnego „Nasz Kolorowy Świat”, 

2. Planowanie i realizowanie zadań edukacyjno – kulturalnych wspólnie z Dzielnicą 

XIII, 

3. Konsultowanie ze związkami zawodowymi NSZZ „Solidarność”, ZNP spraw 

związanych z prawami i obowiązkami pracowników. 

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

m.in. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Kształcenia 

Specjalnego, Fundacja ROSA – Wrocław, Fundacja ARCELOR MITTAL, 

Fundacja GORĄCE SERCE, Fundacja WIELKIE SERCE, Fundacja AUCHAN, 

5. Współpraca z Parafią Redemptorystów, 

6. Współpraca z Sądami kierującymi podsądnych do prac społecznych, 

7. Wspieranie pracy wolontariuszy, 

8. Poszerzenie kręgu sojuszników ośrodka oraz kontynuowanie współpracy  

z  przyjaciółmi ośrodka,  należą do nich:  

 Wydział Nieletnich Policji Komisariatu nr V, 

 Straż Miejska, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 

 Dom Kultury przy ul. Krasickiego, 

FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ 

ŚRODOWISKO 

LOKALNE 
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 Klub Sportowy „Korona”, 

 Pobliskie szkoły masowe np. LO nr IV, Szkoła Podstawowa nr 26, 

 Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Jagielloński, WSFiP „IGNATIANUM”, 

 Olimpiady Specjalne Polska – Małopolskie, 

 Związek Harcerstwa Polskiego, 

 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Bank Żywności, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
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W dzisiejszych czasach umiejętność zaprezentowania się, pokazania swoich sukcesów, 

mocnych, ale i słabych strony,   jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania 

ośrodka, pokazuje naszą rzetelność. I od tego właśnie, w głównej mierze zależy  ilu 

uczniów i ilu rodziców nam zaufa. Promocja Ośrodka będzie skierowana na dotarcie do 

najmłodszych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chodzi o to, aby dziecko 

już w okresie przedszkolnym objęte było odpowiednią opieką pedagogów specjalnych. 

Bardzo często zdarza się bowiem, że do naszego Ośrodka trafiają „starsze” dzieci, 

które nie były odpowiednio rewalidowane.  Będziemy, więc starać się rozpoznawać 

oczekiwania edukacyjne dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców i stosownie do nich 

kształtować swoją ofertę edukacyjną. Ważnym celem promocji będzie również 

pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność Ośrodka. 

 

 

 

 

Zamierzam promować Ośrodek poprzez: 

 zamieszczanie aktualnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 systematyczne aktualizowanie i udoskonalanie strony internetowej ośrodka 

www.sosw2.pl, szkolnego biuletynu informacyjnego, 

 współpracę z mediami lokalnymi, 

 reklamę ośrodka w postaci folderów,  plakatów promocyjnych itp., 

 współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, 

 współpracę z instytucjami pomocy społecznej, 

 organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ważnych osób z 

życia publicznego. 

 

Mając świadomość ograniczeń finansowych organu prowadzącego placówkę, będę 

się starał pozyskiwać sojuszników, którzy pomogą w realizacji mojej koncepcji. 

Widzę możliwość w: 

 kontynuowanie  współpracy fundacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami 

stale nas wspierającymi  m.in. z marketem Auchan, Fundacja ROSA – 

PROMOCJA  
I SOJUSZNICY  
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Wrocław, Fundacja ARCELOR MITTAL, Fundacja GORĄCE SERCE, 

Fundacja WIELKIE SERCE, 

 pozyskiwaniu artykułów spożywczych z Banku Żywności, 

 udostępnianiu bazy lokalowej i sportowej po zajęciach lekcyjnych w zamian  

za jej doposażenie i remont, 

 bezpłatnym korzystaniu przez wychowanków z basenu Klubu Sportowego 

„Korona”, 

 organizowaniu zajęć sportowych przez Olimpiady Specjalne Polska – 

Małopolskie oraz Stowarzyszenia „Sprawnych Razem” 

  zdobywaniu środków z programów unijnych, 

 pozyskiwaniu firm, które zechcą sfinansować remont bazy naszego Ośrodka. 

  

Zaproponowana przeze mnie koncepcja rozwoju ma na celu umocnienie pozycji  

w środowisku lokalnym oraz pozyskiwanie sojuszników wspierających rozwój 

Ośrodka. 
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Podsumowując moją koncepcję, pragnę podkreślić, że zdaję sobie sprawę z tego, że 

nie przedstawiłem wszystkich zamierzeń i planów, nie objąłem wszystkich obszarów  

i zadań dyrektora ośrodka. Jeśli zostanę dyrektorem SOSW Nr 2, dołożę wszelkich 

starań, by utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, kształcenia, wychowania  

i opieki. Będę wspierał uczniów, nauczycieli i pracowników w ich działaniach. Pragnę, 

aby nasi uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim byli wszechstronnie 

przygotowani do kolejnego etapu kształcenia, a uczniowie upośledzeni w stopniu 

umiarkowanym właściwie przygotowani do funkcjonowania w środowisku domowym  

i lokalnym. Dołożę wszelkich starań, aby ośrodek rozwijał się tak prężnie jak przez 

ostatnie lata.  
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