
Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi! 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ponad 40-stu już lat obejmując specjalistyczną opieką uczniów z różnym stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej przekonujemy rodziców, że możemy usprawnić rozwój psychofizyczny ich 

dziecka, wskazujemy jak radzić sobie z konkretnymi problemami dając im przy tym oparcie emocjonalne. 

Dobro dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych staje się bowiem naszym wspólnym celem. Stymulacja 

rozwoju naszych wychowanków odbywa się poprzez zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, 

edukację w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Szkole Przysposabiającej 

do Pracy. W działającym przy szkole bardzo dobrze wyposażonym Internacie mogą zamieszkać uczniowie 

spoza miejscowości. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Placówki zapewnia gmina organizując transport                 

i pokrywając jego koszty. 

 

 

  

 

Ośrodek posiada cztery sale ze sprzętem audiowizualnym umożliwiającym wzbogacenie procesu 

lekcyjnego o ciekawe programy edukacyjne. Pracownie przedmiotowe są systematycznie wyposażane w 

profesjonalne pomoce dydaktyczne ułatwiające kształtowanie u dzieci niepełnosprawnych umiejętności 

niezbędnych w życiu codziennym i przyszłej pracy. Naszą chlubą są wyposażone w nowoczesny sprzęt dwie 

pracownie komputerowe oraz Multimedialne Centrum Informacyjne w Bibliotece Szkolnej.  

Zadania stawiane przed dziećmi są dostosowane stopniem trudności do ich możliwości 

psychofizycznych. Usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zdobywanie i utrwalanie wiadomości szkolnych 

odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz przy pomocy różnorodnych środków 

dydaktycznych. Dzięki temu każdy uczeń zawsze odnosi sukces, co pozwala mu odbudować wiarę we własne 

siły i umiejętności oraz wytworzyć pozytywną motywację do nauki. 

 

 

W oczach społeczeństwa, a często także w oczach samych rodziców uczniów niepełnosprawnych „szkoła 

specjalna” kojarzy się z czymś gorszym, poniżającym. Określenie „piątka” na stałe przylgnęło do naszej 

Placówki zyskując niestety pejoratywne znaczenie. Od wielu lat obserwujemy jak bardzo trudna dla rodziców 

jest codzienna konfrontacja z innością swojego dziecka. Choć nie zawsze o tym mówią, widzimy, jak bardzo 

ich rani doświadczenie odrzucenia i stygmatyzacji. Przed każdym z nich życie postawiło trudne zadanie: 

nauczyć się żyć z niepełnosprawnością swojego dziecka, a więc przyjąć z godnością to, czego nie mogą 

zmienić.  

 

Ponad 40 lat doświadczeń 

 

Stosujemy nowoczesne techniki pracy 

 



 

   

 
 

W czasie zajęć w naszej Placówce wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży maksymalnie stymulując 

zaburzone funkcje poprzez: zajęcia rewalidacyjne (w wymiarze 10 godz. tyg. na klasę), gimnastykę korekcyjną, 

zajęcia logopedyczne, rehabilitację ruchową (w tym rehabilitację ręki prowadzoną przez wykwalifikowanego 

terapeutę posiadającego uprawnienia I i II stopnia), terapię psychologiczną (zajęcia z relaksacji, bajkoterapii               

i fototerapii), dogoterapię. W ramach terapii logopedycznej wprowadzamy nowe metody i formy pracy, m. in.: 

metodę Tomatisa, która usprawnia czynne słuchanie. W roku szkolnym 2006/2007 nasz Ośrodek, jako jedna            

z 230 placówek specjalnych w Polsce został w ramach projektu MEN wyposażony w sprzęt do diagnozy                      

i terapii dzieci i młodzieży za pomocą metody EEG BIOFEEDBACK. Terapia ta polega na pozytywnej 

regulacji czynności bioelektrycznej mózgu. Objęci są nią uczniowie u których zaobserwowano: zaburzenia 

koncentracji i procesu uczenia się, zespołach nadpobudliwości, agresji, zaburzeń nastroju, samooceny, lęków                   

i w autyzmie.  

 

 

 

 

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój 

fizyczny naszych wychowanków. Mają oni 

zapewnioną doskonałą opiekę i możliwości 

poprawiania sprawności nie tylko na lekcjach 

wychowania fizycznego, ale również w ramach zajęć 

sportowych w nowej hali sportowej oraz bezpłatnych 

zajęć na basenie. Od kilku lat uczestniczą też w 

Programie Profilaktycznym Schorzeń Kręgosłupa 

finansowanym przez Starostwo Powiatowe w 

Krakowie. Z dużym entuzjazmem nasi uczniowie 

biorą udział zawodach sportowych i olimpiadach. Szkoła od dwóch lat jest organizatorem Powiatowych 

Zawodów Pływackich o Puchar Starosty Krakowskiego.   

 

 

 

 

Pochylamy się nad każdym dzieckiem, aby wzmóc             

w nim poczucie własnej wartości, odkryć jego talent, 

zobaczyć w nim coś wyjątkowego. Jest to możliwe 

dzięki pracy w małych zespołach klasowych oraz 

bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Nasi 

uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach, 

przeglądach i festiwalach o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim, a nawet 

międzynarodowym. W rywalizacji wśród uczestników różnych konkursów uzyskują wysokie wyniki. Stając              

Stosujemy nowoczesne formy terapii 

 

Każde dziecko jest dla nas kimś wyjątkowym 

 

Stymulujemy rozwój fizyczny uczniów 

 



w zaszczytnym gronie laureatów i zdobywając nagrody udowadniają sobie i innym, że niepełnosprawność 

wcale nie oznacza braku talentu i pasji. 

 

 

  

 

W naszej wieloletniej praktyce nader 

często spotykamy się z przypadkami uczniów, 

którzy trafiają do nas ze szkół masowych bez 

podstawowych umiejętności szkolnych (pisania, 

czytania, liczenia), z licznymi utrwalonymi 

negatywnymi zachowaniami (nadmierną agresją 

lub wycofaniem) i przede wszystkim                           

z całkowitym brakiem poczucia własnej wartości. 

W krótkim czasie, dzięki wielospecjalistycznej 

pomocy nauczycieli  i terapeutów pracujących              

w szkole specjalnej osiągają sukcesy edukacyjne, ujawniają wcześniej nieodkryte talenty. I przede wszystkim              

z radością zaczynają chodzić do szkoły! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każde dziecko jest dla nas indywidualnością 

 

Rodzice – oni nam zaufali 

 

Jestem rodzicem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i dzień, kiedy podjęłam decyzję o przeniesieniu córki 
ze szkoły powszechnej do SOSW w Skawinie zwanego potocznie „piątką”, pamiętam bardzo dobrze. Oczywiście, 

że miałam wątpliwości, czy postępuję właściwie i czy nie wyrządzę dziecku krzywdy, zamiast mu pomóc. Dzisiaj 

wiem, że ta decyzja była słuszna, a radość w oczach córki, kiedy po feriach czy wakacjach „wreszcie wraca do 
swojej szkoły” jest tego dowodem. Każde dziecko jest tu traktowane indywidualnie. Nauczyciele pracujący w 

szkole są świetnie przygotowani do swojej roli i okazują dzieciom tyle troski, uwagi i cierpliwości, ile wymagają 
tego ich często skomplikowane schorzenia. Praktycznie każde dziecko jest tu inne, ale nauczyciel mając w klasie 

pod opieką małą grupę uczniów jest w stanie zauważyć wszystkie potrzeby dziecka i zareagować w sposób 

najlepszy dla  każdego z nich. 
Pomimo, że dzieci często mają problemy z opanowaniem niektórych umiejętności, to nauczyciele potrafią odkryć u 

nich ukryte głęboko inne talenty. Dziecko czuje się przez to wyróżnione, docenione,  osiąga swoje wielkie sukcesy, 
a to cieszy niezmiernie . 

W jaki sposób w szkole powszechnej dziecko niepełnosprawne intelektualnie mogłoby konkurować z kolegami 

pełnosprawnymi? Zawsze będzie na końcu, zawsze gorsze i odrzucone, a czasami po prostu wyśmiewane. 
Jestem przerażona pomysłem, aby dzieci z niepełnosprawnością intelektualną musiały wrócić do szkół 

powszechnych i zostać wtłoczone w ten system edukacji w ramach tzw. „integracji”. Nawet jeśli nazwiemy je 

„szkołami integracyjnymi” to problem izolacji dzieci wcale nie zniknie. Mam porównanie, ponieważ moja córka 

uczyła się początkowo właśnie w szkole powszechnej, miała nauczanie indywidualne. W trakcie 45 minut zajęć 

nauczyciel był w stanie poświęcić jej całe 10 minut lekcyjnego czasu, nie dlatego, że nie chciał, ale po prostu na 
lekcji musiał dotrzeć ze swoją wiedzą do około trzydziestu uczniów. Nie ma więc mowy o edukacji dziecka 

niepełnoprawnego intelektualnie w takich warunkach. Moja córka  nudziła się na lekcjach, nie rozumiała wielu 

rzeczy, a jej zniechęcenie do zajęć w szkole było coraz większe. 
Jeszcze jedna ważna sprawa – jak będzie wyglądała tzw. „integracja” w gimnazjum,  gdzie jak wiedzą wszyscy 

często panuje przemoc wśród uczniów i tzw. „fala”? W sytuacji, kiedy dzieci pełnosprawne intelektualnie nie 
potrafią wytrzymać tej presji, to jak mają się tu odnaleźć dzieci z problemami intelektualnymi? 

Używamy czasem określenia „dzieci specjalnej troski”, więc postarajmy się, aby otoczyć je taką troską 

zapewniając im edukację dostosowaną do ich potrzeb zamiast integrować na siłę. 

Monika Kierzyk, mama Mai 

 

 

 



 

 

  

Nie uważamy, że szkoły integracyjne są złym rozwiązaniem jeśli chodzi o edukację dziecka 

niepełnosprawnego, bowiem zawsze jest to sprawa indywidualnego przypadku, którą należy rozpatrywać 

kierując się przede wszystkim dobrem dziecka. O ile jednak uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną           

w stopniu lekkim mogą odnaleźć się w klasie integracyjnej, o tyle uczniowie z głębszą niepełnosprawnością lub 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagają specjalistycznej opieki, której żadna masowa szkoła, w tym 

też klasa integracyjna im nie zapewni. Nie żyjemy na bezludnej wyspie i mamy świadomość, że coraz częściej 

pojawiają się głosy negujące potrzebę istnienia szkół specjalnych w systemie edukacji. Jako osoby na co dzień 

wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyrażamy w tej kwestii swój stanowczy sprzeciw. 

Z pełną odpowiedzialnością twierdzimy, że dzięki takim placówkom jak nasza, osoby o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych odnajdują się w dzisiejszym społeczeństwie, mają szansę na optymalny rozwój, zdobycie 

zawodu, odnalezienie się na rynku pracy i założenie szczęśliwej rodziny.  

 

 

    

  

Nie funkcjonujemy jako zamknięta struktura, jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę z innymi 

szkołami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Chociaż w aspekcie integracji społecznej nie zostały 

wypracowane jak dotąd kompleksowe i skoordynowane działania pozwalające włączać uczniów 

niepełnosprawnych w społeczność ich pełnosprawnych rówieśników cieszymy się, że podejmowane przez nas 

próby znalazły pozytywny oddźwięk – projekt „Po nitce do kłębka”, który zakładał prawdziwą integrację 

naszych wychowanków z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie  podczas wspólnych warsztatów 

teatralnych przyniósł obustronne korzyści zarówno w sferze wychowawczej, jak i dydaktycznej. 

Nasza Placówka stale współpracuje                  

w ramach integracji z dziećmi i młodzieżą 

ze szkół ogólnokształcących oraz ze 

środowiskiem lokalnym. Od lat nasi 

uczniowie uczestniczą w wycieczkach 

integracyjnych, turnusach 

rehabilitacyjnych, a nawet wyjazdach 

zagranicznych, które cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem. Realizacja projektów 

„Euro 2012 – przeżyjmy to jeszcze raz!”, 

„Skawina i Przemyślany – miasta 

partnerskie. Poznajemy nasze Małe 

Ojczyzny” oraz „Lwów – miasto sercu miłe, Kraków – miasto sercu bliskie. Nasze Małe Ojczyzny poznawane 

sercem i umysłem” umożliwiła naszym wychowankom poznanie poprzez bezpośrednie doświadczenie historii            

i kultury Polski i Ukrainy. Świadomie podejmujemy kolejne przedsięwzięcia mające na celu zaznaczenie 

swojego miejsca w społeczności lokalnej. Czujemy się bowiem częścią tego miasta i chcemy uczestniczyć                

w jego życiu. W tych coraz bardziej odważnych krokach wspierają nas ludzie, którzy rozumieją potrzebę 

pomocy dzieciom wymagającym szczególnego wsparcia. Dzięki współpracy ze Skawińskim Centrum 

Najważniejsze jest dobro dziecka 

 

Nie izolujemy się od środowiska! 

 



Wolontariatu nasi wychowankowie uczestniczyć będą od kwietnia 2014 r. w kolejnym projekcie pt. „Być 

rycerzem mimo wszystko!”, którego głównym celem jest promocja idei włączania osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w życie sportowe Skawiny poprzez ukazanie społeczności lokalnej, iż dzięki sile woli, przy 

niewielkiej pomocy człowiek z pewnymi deficytami potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać 

osiągnięciami. 

 Tradycją Szkoły jest organizacja corocznego Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych 

Szkolnictwa Specjalnego, imprezy ogólnie uznanej w całej Małopolsce, która w tym roku odbędzie się 23 maja 

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie. 

 

 

   

 

Naszą ambicją jest być placówką, która kształcić będzie wychowanków na miarę XXI wieku – w taki 

sposób, aby potrafili sobie dawać radę w dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie i umieli stawić 

czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Chcemy być placówką, która w sposób najbardziej efektywny 

i wydajny umożliwi młodym ludziom rozwój na miarę ich umiejętności psychofizycznych.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom naszych uczniów stale poszerzamy ofertę 

edukacyjną. Już od dwóch lat funkcjonuje w szkole klasa dla uczniów autystycznych. W przyszłym roku 

szkolnym otwieramy oddział dla uczniów głęboko upośledzonych w ramach zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. Niebawem szkoła poszerzy swoją ofertę także o salę doświadczenia świata i pracownię 

stymulacji polisensorycznej.  

Pragniemy w tym miejscu wyraźnie podkreślić: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie jest 

placówką „drugiej kategorii”, jest placówką nowoczesną, atrakcyjną, skuteczną w działaniu, odpowiadającą 

rzeczywistym potrzebom osób z dysfunkcją intelektualną, zyskującą nowy wymiar swej specyfiki - 

„SPECJALNA ZNACZY NAJLEPSZA”. 

 

 

 

 

Specjalna znaczy najlepsza! 

 


