Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy
Szkoła marzeń i lepszego życia
Placówki kształcenia specjalnego, do których zalicza się SOSW w Damnicy, to po prostu
szkoły i internaty świadczące szeroki wachlarz specjalistycznych usług edukacyjnych,
terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych. To swego rodzaju zespół szkół specjalnych wraz
z internatem dysponujący bazą noclegową i żywieniową dla uczniów mieszkających daleko od
szkoły i mających utrudniony do niej dojazd oraz potrzebujących tej formy wsparcia i wychowania.
Nasz specjalistyczny Ośrodek (SOSW im. MP) - bo takim właśnie jest i taką ma dalszą
wizję rozwoju - zapewnia uczniom i wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie, ruchowo, ze
sprzężeniami wysoko zindywidualizowaną edukację w kilkuosobowych klasach (2 - 4 osoby
w klasach dla uczniów z autyzmem, 4 – 8 osób w zespołach dla dzieci z niepełnosprawnością
umiarkowaną lub znaczną, 10 - 16 w klasach dla uczniów z lekką niepełnosprawnością),
umożliwiając im opuszczanie na kilka dni domu rodzinnego, czyli kontakt z szerszym
środowiskiem, naukę samodzielności i odpowiedzialności i pracę w grupie podobnych lub takich
samych rówieśników, a także uczestnictwo w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych oraz
spędzanie czasu wolnego w formach zajęć pozalekcyjnych.
Jesteśmy nowoczesną placówką z 60-letnią tradycją, bazującą na najlepszych
doświadczeniach i osiągnięciach kilku pokoleń pedagogów specjalnych oraz naukowych teoriach
polskiej szkoły pedagogiki specjalnej. Wykorzystujemy wszelkie znane nam teoretyczne
i praktyczne metody, techniki i procedury postępowania pedagogicznego jako wspomagające
proces uczenia się, rozwoju i funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością na optymalnym
poziomie. Nie boimy się trudnych przypadków i ciężkiej pracy, jesteśmy otwarci i przygotowani na
realizację wszystkich potrzeb rodzin posiadających dziecko z różnymi dysfunkcjami, chorobami,
czy zaburzeniami.
Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, bo nasi nauczyciele są wyjątkowo zaangażowani, kreatywni
i całym sercem oddani sprawom dzieci i ich rodzin. Ponadto jesteśmy bardzo cierpliwi, pracujemy
małymi krokami i wierzymy w moc naszych codziennych oddziaływań oraz efektywność
serdecznej współpracy z rodzicami. Bardzo dobrze rozumiemy problemy edukacyjne i zdrowotne
wychowanków, rozterki i wątpliwości opiekunów. Przez lata budowaliśmy szkołę przyjazną,
tolerancyjną i dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Fakt, że jesteśmy
małą, kameralną placówką liczącą (w samej Damnicy) średnio 90 wychowanków, umożliwia nam
realizację wielu zadań i przede wszystkim głęboko zindywidualizowaną edukację i psychoterapię.
Ponieważ szkoła to nie tylko nauka, ale nade wszystko wychowanie, wspomaganie,
wspieranie, nasza placówka jest dla: dzieci, które doświadczyły przykrości, trudności lub lęku
podczas edukacji w dużych masowych placówkach, często głośnych, zatłoczonych i mało
tolerancyjnych; dzieci, które potrzebują spokoju i skupienia uwagi wyłącznie na nich,
indywidualnego podejścia w atmosferze akceptacji, życzliwości, wsparcia i pełnego zrozumienia;
dzieci, które dopiero uczą się żyć wśród różnych grup, zaczynają naukę zasad i norm, działania
i radzenia sobie w społeczeństwie; dla młodzieży, uczącej się żyć, pracować i radzić sobie w nowej,
dorosłej rzeczywistości, poznawać nakazy i zakazy społeczne, a wszystko z pomocą kompetentnej,
wyjątkowej kadry.

W gronie specjalistów zatrudnieni są: oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi,
surdopedagodzy, tyflopedagodzy, psycholog i pedagog. Wśród pedagogów specjalnych przeważają
nauczyciele z ogromnym, doświadczeniem zawodowym i właściwymi predyspozycjami do tej
pracy, ustawicznie doskonalący się w różnych, wąskich specjalnościach.
Ośrodek usytuowany jest z dala od ruchliwych ulic, w pięknym zabytkowym pałacu,
otoczonym parkiem. Nasze dzieci traktujemy wyjątkowo. Specyficzny klimat i urok pałacowego
budynku, sprzyja atmosferze bliskości, prywatności, ciepła. Zajęcia lekcyjne i opiekuńczowychowawcze prowadzimy w małych 4 - 6 osobowych grupach, zapewniając dzieciom poczucie
bezpieczeństwa, komfort psychiczny i indywidualizowane tempo pracy. Nasze sale zajęć
wyposażone są we wszystko, co ma sprzyjać rozwojowi, edukacji i wychowaniu. Proces
wychowania, co jest niezwykle ważne, wychodzi poza szkołę i rozciąga się na życie internackie
(domowe), gdzie przez 5 dni w tygodniu dzieci doświadczają i uczą się samodzielności,
współdziałania, zaradności, wielu czynności samoobsługowych, krótko mówiąc - uczą się życia. W
pałacowych pokojach nasi wychowankowie mogą liczyć na spokój i miły relaks po zajęciach,
profesjonalną opiekę, rodzinną atmosferę, a nawet bajkę „na dobranoc”.
Baśniowy pałac w parku jest nie tylko dla najmłodszych. Kiedy już przejdziemy wspólnie
przez naukę w podstawówce i gimnazjum, dalej towarzyszymy naszym dorosłym dzieciom w nauce
życia. Cztery profile kształcenia w 3-letniej szkole przysposabiające do pracy (SPdP)
umożliwiają młodzieży opanowanie wiedzy, umiejętności oraz czynności pracy przydatnych przez
całą resztę życia, a także w celu podjęcia pracy zarobkowej w zakładach pracy chronionej, czy też
na otwartym rynku pracy. Są to stanowiska pomocnicze, np. pomoc w ogrodzie, kuchni, biurze,
w gospodarstwie agroturystycznym, a dla niektórych samodzielne i wspierane działania w zakresie
rękodzieła artystycznego.
W trudzie wychowania i wprowadzania w dorosłość nasi rodzice nie pozostają sami. Oprócz
codziennych kontaktów, konsultacji oni także zasiadają w szkolnych ławkach. Jeśli tylko chcą,
mogą obserwować swoje dziecko podczas zajęć lekcyjnych, rewalidacyjnych i innych. Mogą
uczestniczyć również w cyklicznych spotkaniach w ramach „Szkoły dla rodziców”. Przy kawie
i upieczonych przez uczniów ciastkach, rodzice i opiekunowie poruszają najistotniejsze problemy
dotyczące funkcjonowania ich dzieci, wspierają się nawzajem i wymieniają doświadczeniami.
Czasami szkolni specjaliści przygotowują tematy i zajęcia warsztatowe z udziałem gości
zaproszonych z zewnątrz.
Wsparciem, radą, konkretną pomocą służymy rodzicom, pełnoletnim uczniom, naszym
absolwentom w każdym dogodnym dla nich czasie. W tym celu utworzyliśmy w styczniu 2015 r.
Edukacyjnego Centrum Konsultacji, w ramach którego doradca metodyczny i nasi specjaliści
świadczą szeroko rozumianą, nieodpłatną pomoc w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Do naszego Ośrodka dojechać można nawet z odległych miejscowości, szkolnymi
i gminnymi busami, których kursy dopasowywane są do możliwości i potrzeb psychofizycznych
uczniów.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Zapewniamy naukę w:
- Szkole Podstawowej Nr 2
- Gimnazjum Nr 2
- Szkole Przysposabiającej do Pracy

Oferta zajęć specjalistycznych obejmuje:

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;


zajęcia logopedyczne;



zajęcia integracji sensorycznej;



zajęcia w sali doświadczania świata;



zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze;



zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;



zajęcia korekty wad postawy;



zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;



terapię metodą EEG Biofeedback;



terapię przez sztukę i praktyczne zajęcia artystyczne;



indywidualne konsultacje z psychologiem;



zajęcia wspierające dla uczniów i rodziców.

 Nauczanie dziecka niepełnosprawnego musi przebiegać inaczej i dłużej. W naszej pracy
opieramy się na wielospecjalistycznych diagnozach i ocenach poziomu funkcjonowania
dziecka,
indywidualnych
programach
edukacyjno-terapeutycznych
(IPET-ach),
praktycznych metodach zapamiętywania i uczenia się, nowoczesnych metodach pobudzania
pracy mózgu, zindywidualizowanych pomocach i środkach dydaktycznych, wreszcie na
możliwości wydłużenia czasu nauki na każdym etapie edukacyjnym, dając każdemu
uczniowi szansę na sukces, jakim jest pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym.
 W szkole podstawowej przyjmujemy dzieci z autyzmem do specjalnie dla nich utworzonych
klas, liczących od 2 do 4 osób.
 We wszystkich szkołach zapewniamy bezpłatne podręczniki i materiały dydaktyczne.
 W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzimy indywidualne lub
zespołowe zajęcia psychoedukacyjne z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii
behawioralnej i socjoterapeutyczne. Te formy pomocy mają charakter usprawniający,
korygujący, wyrównujący braki, terapeutyczny i stymulujący prawidłowy rozwój dziecka.
 Od września 2015 r. działa nowoczesna pracownia EEG Biofeedback, w której zajęcia
prowadzone są przez neuroterapeutę - panią Katarzynę Iwanik-Syrek. Biofeedback jest
nieinwazyjną metodą usprawniającą funkcjonowanie mózgu. Dziecko otrzymując
informację zwrotną od własnego organizmu jest w stanie pracować nad swoją koncentracją
uwagi, napięciem mięśniowym, motywacją, poczuciem własnej wartości, stresem
i efektywnością pracy. Główne korzyści z terapii to: zmniejszenie liczby popełnianych
błędów i lepsza samokontrola, wzrost aktywności poznawczej, poprawa samopoczucia
i umiejętności radzenia sobie z problemami edukacyjnymi, do czego przyczynia się wzrost
ilorazu inteligencji (potwierdzone w badaniach klinicznych w USA).
 W naszej Szkole Ponadgimnazjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze
sprzężeniami podstawową formą zajęć jest przysposobienie do pracy realizowane
wieloprofilowo w formie teoretycznej i praktycznej. Praktyki organizujemy w zakładach
pracy (otwartych i chronionych) w Damnicy, Słupsku, Karżniczce.
 Oferujemy następujące profile przysposobienia do pracy:
1. Gospodarstwo domowe z elementami rękodzieła artystycznego,
2. Pomocnik konserwatora terenów zielonych,
3. Pomocnik obsługi biura,
4. Rękodzieło artystyczne z elementami małej gastronomii,
5. Pomocnik opiekuna osób niepełnosprawnych.
 Prowadzimy na terenie placówki własny internat. Miejsce noclegowe są w nim bezpłatne;
rodzice/opiekunowie pokrywają tylko koszty wyżywienia. Rodziny uboższe (spełniające













kryterium dochodowe) mogą korzystać ze wsparcia gminnych ośrodków pomocy
społecznej.
Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną dzieci dodatkowo czuwa (8 godzin dziennie)
pielęgniarka prowadząca na terenie placówki gabinet profilaktyki medycznej. Nad
zdrowiem psychicznym dzieci czuwa lekarz psychiatra, który na terenie placówki prowadzi
obserwacje, diagnozę i konsultacje z rodzicami.
Prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczone są dla dzieci o nieharmonijnym
rozwoju. Ich celem jest wielokierunkowa stymulacja rozwoju psychofizycznego od
momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Realizowane
na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesną
interwencją obejmujemy dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami
neurologicznymi, zaburzeniami mowy, niedowidzące, z niedosłuchem, mózgowym
porażeniem dziecięcym i innymi problemami rozwojowymi. Specjaliści pracujący z małymi
dziećmi koncentrują się na integracji sensorycznej, rozwoju mowy i porozumiewania się,
samoobsłudze, usprawnianiu funkcji motorycznych, poznawczych i innych.
Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (zajęcia R-W) dla dzieci i młodzieży
w wieku od 3 do 25 lat z głęboką, z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną
stanowiące formę realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Wychowankowie
zajęć R-W przyjmowani są na podstawie odpowiedniego orzeczenia wydanego przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Praca rewalidacyjno-wychowawcza polega przede
wszystkim na nauce nawiązywania kontaktów i komunikowania się z otoczeniem,
usprawnianiu ruchowym, rozwijaniu samodzielności i niezależności w podstawowych
sferach życia (jedzenie, ubieranie się, mycie, załatwianie potrzeb fizjologicznych) na
poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć.
Uczymy metodami poglądowymi, praktycznymi, dlatego organizujemy liczne wycieczki
dydaktyczno-wychowawcze oraz krajoznawczo-turystyczne, wyjazdowe turnusy
rehabilitacyjne, bierzemy udział w zawodach „Olimpiad Specjalnych”, odnosimy sukcesy
w piłce nożnej, biegach przełajowych, tenisie stołowym i warcabach. Naszą domeną jest
ekologia i wychowanie morskie. Kształcimy efektywnie!
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci!
Jesteśmy organizatorem dwóch ogólnopolskich imprez: Przeglądu Widowisk
Bożonarodzeniowych "Damnickie Betlejki" i Przeglądu Form Artystycznych "Konfrontacje
Kulturalne".

 Co mówią rodzice naszych uczniów?
- Pani Maria S.: Szkoła w Damnicy jest idealna dla mojego dziecka. Wcześniej nie czuł się dobrze
wśród tłumu, hałasu. Tutaj znajduje bardzo indywidualne podejście, znajduje akceptację,
zrozumienie, wsparcie od pań. A to przecież jest podstawą rozwoju! Dużo się nauczył, a co
najważniejsze, przy różnych trudnościach nie zostajemy sami. Zawsze wspiera nas nauczyciel,
dyrekcja, specjaliści.
- Zofia Ch., Mama Asi: Jeszcze parę lat temu nie wierzyłam, że dostanę wsparcie, pomoc
i edukację w jednym miejscu. Nie wierzyłam, że moja córka mogłaby komunikować się
z otoczeniem, że będzie zrozumiana poza domem. Dzisiaj, każdy może zobaczyć, że ma uczucia,
emocje, że potrafi je okazać. Wszystkiego nauczyła się w Ośrodku.
 Chętnie mówią także sami uczniowie:
- Renata i Natalia: Pewnie, że fajna szkoła. Inaczej nie byłybyśmy tutaj tak długo. Lubimy tu
przychodzić, zawsze dużo się dzieje, nauczyciele mają dla nas czas. Jak jest problem, można
pogadać, poprosić o pomoc. Nie tylko jak coś się dzieje w szkole, takie życiowe problemy też.
- Piotr: Jestem w szkole od dziecka. Teraz już, niestety, ostatni rok. Szkoda, bo nigdzie nie będzie
tylu bliskich ludzi, którzy chcą i mogą mi pomóc, kiedy mam kłopot. Dużo nauczyłem się na
praktykach, mam nadzieję, że dzięki temu znajdę kiedyś pracę. Szkoła jest dla mnie jak drugi dom.

 Do naszych szkół w Ośrodku przyjmujemy uczniów przez cały rok. Rodzice muszą
złożyć w Starostwie Powiatowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 następujące
dokumenty:









wniosek do Starosty Słupskiego (WPS07 – do pobrania ze strony internetowej Starostwa)
o skierowanie dziecka do danej szkoły,
podanie o przyjęcie do szkoły,
aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
ostatnie świadectwo szkolne,

odpis skrócony aktu urodzenia,
kartę zdrowia wraz z informacją o leczeniu specjalistycznym,
2 zdjęcia legitymacyjne,
podanie o internat (dla chętnych).

Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów zapraszamy do Ośrodka w dni nauki szkolnej.
Zapraszamy również do odwiedzania nas w Edukacyjnym Centrum Konsultacyjnym.
Opracowanie: Mirosława Sawicka-Glinka
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