INTERNAT

 Internat zapewnia całodobową opiekę.



Pobyt w Internacie jest bezpłatny.
Płaci się tylko za wyżywienie (stawka
10 zł dziennie za trzy pełne posiłki).

 Zapewniamy bardzo dobre warunki do
wszechstronnego rozwoju zdolności
i zainteresowań młodzieży.
 Wykwalifikowana kadra zapewnia
harmonijny rozwój młodzieży poprzez
organizację zajęć sportowych,
plastycznych, kulturalno-oświatowych,
kulinarnych, turystyczno-krajoznawczych,
technicznych i rozrywkowych oraz
organizację imprez tematycznych
i dyskotek.

 Każda grupa ma swoją świetlicę i 2-4
osobowe sypialnie.
 Do dyspozycji dzieci są m.in.: komputery
z dostępem do Internetu, siłownia, sala
gimnastyczna, bilard, stół do ping ponga.
 Dla uczniów dojeżdżających możliwość
pobytu w internacie już od niedzieli
od godz. 17.00

Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego
ucznia, który ma trudności w nauce i posiada
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
W szkołach i internacie dzieci i młodzież
są jednakowo traktowane. U każdego
dostrzegamy jego zainteresowania,
umiejętności i rozwijamy je.
Wymagania edukacyjne są zawsze
dostosowane do możliwości każdego ucznia.

OFERTA EDUKACYJNA
Ośrodek zajmuje się nauczaniem
i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie.
Oddziały liczą: od 2 do 16
uczniów w zależności
od stopnia niepełnosprawności.
Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
oraz nowoczesne wyposażenie
sprzyjają procesowi kształcenia i wychowania.
Uczymy na etapach:
 szkoły podstawowej
 gimnazjum
 szkoły przysposabiającej do pracy
 szkoły zawodowej o szerokim profilu
zawodów
Kształcimy uczniów autystycznych,
oraz z innymi dysfunkcjami.

Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
w Leśnicy
47- 150 Leśnica ul. Kozielska 20
tel./fax 77 4 615 216
www.sosw.lesnica. pl
sekretariat@sosw.lesnica.pl
Historia naszego Ośrodka sięga 1871 roku.
Więcej informacji na stronie Ośrodka.

Zapraszamy na Dzień Otwarty
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W skład SOSW wchodzą:
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
ZESPÓŁ EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNY
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Uczniowie biorą udział w różnych
projektach, także unijnych. Wielokrotnie
reprezentowali naszą placówkę na
wyjazdach zagranicznych oraz krajowych.

 Zajęcia dydaktyczne odbywają
się w bardzo dobrze wyposażonych
pracowniach, szkoła jest w pełni
skomputeryzowana.

WARSZTATY SZKOLNE
 Zapewniamy uczniom zdobycie
umiejętności praktycznych
w nauczanych przez szkołę
zawodach.

 Każdy uczeń objęty jest rewalidacją
indywidualną.
 Zapewniamy specjalistyczną opiekę
psychologiczną, pedagogiczną
oraz logopedyczną.
 Zapewniamy rozwój zainteresowań
poprzez udział uczniów w kołach
zainteresowań tj.: wokalnych,
teatralnych, tanecznych,
czytelniczych, sportowych, itd..

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 Szkoła zapewnia naukę w każdym
zawodzie.
 Zapewniamy praktyki w zawodach:
stolarz, kucharz, murarz-tynkarz,
ogrodnik.
 W pozostałych zawodach uczniowie
organizują praktyki we własnym zakresie
- szkoła w miarę możliwości stara się
pomóc uczniom w znalezieniu praktyki.
 Dysponujemy nową, nowocześnie
wyposażoną pracownią gastronomiczną.

 Posiadamy odpowiedni do potrzeb
szkoły park maszynowy i w pełni
wyposażone zaplecze.
 Ucząc wykonujemy usługi
z zakresu:
 stolarstwa
 murarstwa
 ogrodnictwa
 gastronomii, cukiernictwa

