
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

w Damnicy na lata 2016-2021

„Nie mamy dzieci uczyć- czynić bardziej 
inteligentnymi.
Tylko odblokować inteligencję- dawać 
motywację.”
                             [Raun Kaufmann]



      Koncepcja 
funkcjonowania i rozwoju 

SOSW w Damnicy na lata 2016-2021

Koncepcja powstała w oparciu o:

● analizę organizacji, przebiegu procesów zachodzących w 
placówce, 

● analizę  koncepcji funkcjonowania placówki w latach 2010-
2015,

● aktualne zmiany w prawie oświatowym.
 



Koncepcja 
funkcjonowania i rozwoju 

SOSW w Damnicy na lata 2016-2021

Priorytetem podejmowanych działań jest:
1)orientacja na ucznia i jego specjalne potrzeby 

edukacyjne,
2)procesy w zakresie rozwoju i doskonalenia kadry,
3)zarządzanie przez procesy i fakty, 
4)rozwój partnerstwa,
5)publiczną odpowiedzialność,
6)orientacja na wyniki,
7)kształcenie ustawiczne,
8)innowacyjnośc i doskonalenie,
9)przywództwo i stałośc celu.



Misja 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Damnicy.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju SOSW w Damnicy 
zmierza do:
● eliminowania słabych stron,
● utrzymania i doskonalenia mocnych stron, 
● wykorzystania szans,
● przeciwdziałania lub łagodzenia  zagrożeń 

w funkcjonowaniu placówki,
● pomoc uczniom w rozwinięciu ich indywidualnych 

możliwości , umiejętności i postaw w każdym aspekcie: 
intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym i 
społecznym.



Cele do realizacji w latach 2016-2021
SOSW w Damnicy

  
CELE DO REALIZACJI 
W LATACH 2016-2021 

ZASPAKAJANIE 
POTRZEB I WYZWAŃ 

EDUKACYJNYCH 
UCZNIÓW I ICH 
ŚRODOWISKA 

WSPARCIE 
TECHNICZNE 

I ZAPLECZE BAZOWE 

WSPARCIE UCZNIÓW 
I RODZICÓW W 

PROCESIE 
EDUKACYJNYM 

UMOŻLIWIENIE 
PEŁNEGO ROZWOJU 

UCZNIOM 
I PRZYGOTOWANIE DO  
ŻYCIA W DOROSŁOŚCI 

 



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

Zaspakajanie potrzeb i wyzwań edukacyjnych uczniów i ich 
środowiska:

● zachowanie ciągłości procesu usprawniania i integracji 
społecznej na wszystkich etapach edukacyjnych,
 

● reorganizacja  działań pozaedukacyjnych i wyodrębnienie ich 
w strukturze placówki jako odrębnej jednostki 
organizacyjnej,



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

● wykorzystanie  bazy i kompetencji kadry pedagogicznej do 
objęcia wielospecjalistyczną pomocą i wsparciem uczniów z 
tzw. „luki systemowej”: autyzm, niepełnosprawność 
ruchowa, niepełnosprawności sensoryczne- zespół szkół 
specjalnych dla uczniów niepełnosprawnych,

● podnoszenie jakości usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych 
poprzez wspomaganie rozwoju oraz modernizację bazy 
rehabilitacyjno-dydaktycznej w oparciu o działania i projekty 
systemowe m.in. EFS.



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

Wielospecjalistyczna pomoc i wsparcie uczniów niepełnosprawnych:

 SOSW W DAMNICY- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJLANYCH 
DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

AUTYZM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
SENSORYCZNA 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
INTELEKTUALNA 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
RUCHOWA 



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

Struktura SOSW w Damnicy

                 

 

 
PRZEDSZKOLE 

SOSW W DAMNICY 

WCZESNE 
WSPOMAGANIE 

ZAJĘCIA 
REWALIDACYJNO-
WYCHOWAWCZE 
INDYWIDUALNE 

I ZESPOŁOWE 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

 

GIMNAZJUM 
 

SPdP SZKOŁA 
ZAWODOWA 

INTERNAT 



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

Umożliwienie uczniom pełnego rozwoju i przygotowania 
ich do kolejnego etapu edukacyjnego:

● utworzenie lokalnego systemu wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów,

● opracowanie koncepcji ponadgimnazjalnego kształcenia 
specjalnego  dla uczniów z lekkim upośledzeniem 
umysłowym,

● poszerzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
● wsparcie uczniów i absolwentów przy wejściu w dorosłe 

życie.



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

Wsparcie techniczne i zaplecze bazowe:

● pozyskiwanie środków materialnych  i  pozamaterialnych,
● doposażenie, modernizowanie bazy placówki,
● uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki poprzez stałą 

ofertę zajęć odbywających się w lokalnych placówkach 
kulturalno-sportowych. 



Cele do realizacji 2016-2021
SOSW w Damnicy:

Wsparcie uczniów i rodziców w procesie edukacyjnym:
Wsparcie informacyjne, techniczne, emocjonalne

● podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w sferach edukacyjno- 
terapeutycznych i rehabiltacyjnych,

● praktyczna i  teoretyczna weryfikacja wiedzy, kompetencje, 
empatia i dystans  zawodowo-personalny, zatrudnionych w 
placówce,

● stabilność  kadrowa w kontekście identyfikacji z placówką, jej 
dyspozycyjność,

● rodzice/opiekunowie wchodzą w skład zespołów diagnostyczno-
oceniających.



Zakończenie

Promocją SOSW  jest  jakość i efektywność pracy, kompetencje 
merytoryczno- metodyczne pracowników i emocjonalny klimat 
placówki. Podejmowanie wyzwań organizacyjnych, inicjowanie działań 
i włączanie się w lokalne, regionalne  i ogólnopolskie przedsięwzięcia 
stanowią o jej ugruntowanej, wysokiej pozycji  w środowisku. 

Reasumując  – o skuteczności przedstawionej koncepcji stanowić 
będzie umiejętne wyważenie proporcji między ciągłością a zmianą, 
traktowanych łącznie.

Koncepcja placówki może być modyfikowana zgodnie z sugestiami kadry SOSW, rodziców/opiekunów i uczniów w 
uzgodnieniu z organem prowadzącym i nadzorującym placówkę. 
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