
  

   „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
                                                                         Janusz Korczak

Koncepcja pracy 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
im. M. Polskiego w Damnicy

na lata  2022-2023. 



  

Charakterystyka placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego  w Damnicy jest placówką oświatową powiatu 
słupskiego kształcącą dzieci i młodzież o różnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej.

Najważniejszymi zadaniami Ośrodka jest nauczanie, wychowanie i opieka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze specjalnymi 
potrzebami i możliwościami. 

Praca pedagogiczna skupia się na wszechstronnym oddziaływaniu na dziecko, poczynając od zajęć edukacyjnych, poprzez 
zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, wychowawcze jak również poprzez realizację projektów edukacyjnych, programów 
autorskich, konkursów czy też innowacji pedagogicznych.

W skład SOSW w Damnicy wchodzą: grupy wychowawcze, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze indywidualne i 
zespołowe, dla najmłodszych wychowanków zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Nauczyciele placówki pracują również z uczniami/wychowankami w domach rodzinnych dzieci, w DPS Machowinko, w DPS 
Machowino i w DPS Przytocko.



  

Baza lokalowa

W skład bazy lokalowej placówki wchodzą: 

➢ monitorowany budynek szkoły z salami dydaktycznymi, grupami wychowawczymi, 

➢ sala sportowa z zapleczem sanitarno- szatniowym. 

Przy szkole znajduje się asfaltowe boisko do gier zespołowych, wydzielone miejsce do rekreacji. Teren wokół 
Ośrodka otacza zabytkowy park.

W latach 2019-2021 zostały tu przeprowadzone dwa duże przedsięwzięcia : remont elewacji w budynku 
pałacu oraz dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych, co zdecydowanie wpłynęło na 
podniesienie jakości i bezpieczeństwa tej instytucji.



  

Mocne strony

Mocne strony Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy to:

➢ placówka jest bezpieczna, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,stały monitoring, niwelowanie barier 
architektonicznych, winda,

➢ rozległy teren rekreacyjny daje duże możliwości zaaranżowania strefy  wypoczynku  dla dzieci,

➢ uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową i szkołę 
przysposabiającą do pracy; 

➢  zatrudniona jest wysoko wykształcona kadra pedagogiczna; nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w rozwój, życie 
Ośrodka i pracę z niepełnosprawnym uczniem; 

➢ placówka posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną i rewalidacyjną, 

➢ nauczyciele rozwijają i eksponują umiejętności i sprawności uczniów poprzez ich udział: w konkursach, zawodach, 
uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych; 

➢ szeroka oferta imprez szkolnych, wycieczek oraz zajęć pozalekcyjnych dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań uczniów, 
rodziców i środowiska; 



  

Słabe strony

Słabe strony Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy to:

➢ lokalizacja placówki wpływa na wysoki koszt dowozu uczniów z Gminy Kobylnica, Kępice, Ustka,

➢ w grupach wychowawczych występuje mała różnorodność form zagospodarowania czasu wolnego wychowanków,

➢ brak infrastruktury do zabaw dla uczniów/wychowanków,

➢ u znacznej liczby rodziców brak zainteresowania losem szkolnym swoich dzieci, współpracy ze szkołą i instytucjami 
wspierającymi rodzinę.



  

Misja Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy jest placówką atrakcyjną, skuteczną 
w działaniu, nowoczesną, odpowiadającą rzeczywistym potrzebom edukacyjno - wychowawczym osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, ze sprzężeniami i z autyzmem.

Placówka dąży do rozwoju dzieci i młodzieży według ich indywidualnych potrzeb, jednocześnie przygotowując je do 
samodzielnego i aktywnego życia w dorosłości, w poszanowaniu godności każdego człowieka.

To miejsce radości i zadowolenia, entuzjazmu  z własnej pracy. To tu dziecko poznaje smak pierwszych sukcesów, 
odkrywa  i rozwija swoje talenty. 

• Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego dziecka. Nie dzielimy naszych uczniów na dobrych i złych, zdolnych i 
niezdolnych.

W każdym dostrzegamy predyspozycje, umiejętności i talenty, które tylko usprawniamy i rozwijamy.



  

Wizja Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy to miejsce bezpieczne i przyjazne, w 
którym dzieci i młodzież zdobywają wiadomości i umiejętności na miarę swoich możliwości i oczekiwań w atmosferze 
szacunku i wzajemnej akceptacji. 

To placówka, która:

➢ prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych mających na celu pełny rozwój talentów i zainteresowań 
uczniów/wychowanków,

➢ przygotowuje młodzież niepełnosprawną intelektualnie do pracy zawodowej, a także do pracy w warunkach domowych,

➢ zapewnia całodobową, fachową opiekę ze strony nauczycieli, wychowawców, specjalistów w atmosferze życzliwości, 
akceptacji, zrozumienia, zaufania i tolerancji,

➢ przeciwdziała przejawom niedostosowania społecznego poprzez współpracę z rodzicami, instytucjami wspierającymi 
rodzinę, sądami, psychologami i pedagogiem. 



  

Priorytety pracy Ośrodka

1) Zapewniamy indywidualny, optymalny i wszechstronny rozwój każdego dziecka, pozwalający na możliwie największą 
samodzielność i funkcjonowanie w środowisku.

2) Gwarantujemy wysoki poziom edukacyjny poprzez realizowanie programów autorskich, zewnętrznych dostosowanych 
do indywidualnych możliwości uczniów oraz ustawiczne podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli.

3) Wychowujemy w naszej placówce w sposób integralny, indywidualny i personalistyczny.

4) Opracowujemy i wdrażamy w życie indywidualne systemy komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego z 
uczniami/wychowankami.

5) Uatrakcyjniamy ofertę edukacyjną poprzez stałą ofertę zajęć odbywających się w lokalnych placówkach kulturalno- 
sportowych i rehabilitacyjnych.

6) Angażujemy rodziców do współuczestnictwa w życiu placówki.

7) We współpracy ze Stowarzyszeniem ABI pozyskujemy środki na wzbogacenie bazy lokalowej i dydaktycznej Ośrodka.

8) Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.



  

Praca nauczycieli

Praca na stanowisku nauczyciela/wychowawcy grup wychowawczych w SOSW w Damnicy  wymaga bardzo dobrej 
znajomości uczniów/wychowanków oraz ich środowiska rodzinnego. Wymaga codziennej współpracy wszystkich 
pracowników placówki z rodzicami, instytucjami wspomagającymi rozwój i opiekę nad niepełnosprawnymi uczniami   i 
wychowankami.

Nauczyciele :

➢ dbają o wysoki poziom usług edukacyjno- wychowawczych,

➢ otaczają opieką i wsparciem nie tylko dzieci, ale rodziny swoich podopiecznych,

➢ poszukują nowoczesnych, aktywizujących form i metod pracy, podnoszą swoje kompetencje zawodowe zgodnie z 
potrzebami placówki,

➢ dbają o estetykę Ośrodka i jej wizerunek w środowisku zewnętrznym,

➢ aktywnie wykorzystują pomoce dydaktyczne i bazę szkoły do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.



  

Praca dydaktyczno- wychowawcza

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy dla każdego ucznia zadania planowane są 
na wysokim poziomie, zgodnie z diagnozą i zaleceniami PPP. W codziennej pracy szczególną uwagę  
zwracamy na:

1) Wprowadzanie nowych, niezbędnych form zajęć terapeutycznych.

2) Opracowywanie programów własnych i wprowadzanie nowych rozwiązań podnoszących jakość i 
atrakcyjność oferty edukacyjno- terapeutycznej placówki.

3) Prowadzenie konsultacji dla rodziców uczniów/wychowanków.

4) Prowadzenie ewaluacji osiągnięć uczniów/wychowanków.

5) Sukcesywne rozwijanie bazy lokalowej, w tym doposażenie jej w pomoce dydaktyczne i 
rehabilitacyjne.

6) Współpracę z placówkami oświatowymi, lokalnymi i innymi.



  

Promocja placówki

W dzisiejszym świecie popularyzacja placówki uzależniona jest od jej promocji w środowisku lokalnym. 
Promowanie pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  odbywać się będzie poprzez:

1) Atrakcyjną stronę internetową, filmy, spoty, media społecznościowe.

2) Organizowanie spotkań tematycznych, konferencji, zajęć otwartych, a także poprzez  publikacje 
nauczycieli.

3) Reprezentowanie placówki na zawodach, konkursach, akcjach  o zasięgu regionalnym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim.

4) Aktywne współdziałanie z lokalnymi organizacjami i placówkami oświatowymi.

5) Współpracę z Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.



  

Zakończenie

Koncepcja pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy zwraca uwagę 
na wymierne efekty dotychczasowego funkcjonowania placówki i wskazuje na konieczność 
kontynuowania wizji jako nowoczesnej, specjalistycznej i otwartej na potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w XXI w.

Szkoła to nie tylko lekcje, a grupy wychowawcze to nie tylko opieka i wychowanie. 
SOSW w Damnicy to przede wszystkim miejsce atrakcyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie z bogatą ofertą zajęć rehabilitacyjnych w szerokim 
rozumieniu.
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