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Specjalny O�rodek Szkolno � Wychowawczy

Historia O�rodka siêga roku 1871, gdy otwarto w Le�nicy Prowincjonal-

ny Zak³ad Opiekuñczo-Wychowawczy.

O�rodek przeznaczony jest dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej inte-

lektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, maj¹cej orze-

czenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego.

W sk³ad O�rodka wchodzi Szko³a Podstawowa Specjalna,

Gimnazjum Specjalne, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pra-
cy, Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna, Zespó³ Edu-
kacyjno- Terapeutyczny oraz Internat.

ZESPO£ EDUKACYJNO � TERAPEUTYCZNY

Tu uczêszczaj¹ uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum z upo�le-

dzeniem umys³owym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

SZKO£A  PRZYSPOSABIAJ¥CA  DO  PRACY

Tu ucz¹ siê uczniowie  z upo�ledzeniem umys³owym w stopniu umiar-

kowanym i znacznym po ukoñczeniu gimnazjum. Szko³a ta oferuje zajê-

cia edukacyjno- warsztatowe.

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA

oferuje naukê w nastêpuj¹cych zawodach:

* kucharz

* piekarz

* cukiernik

* rze�nik-wêdliniarz

* murarz

* stolarz

* ogrodnik

* malarz-tapeciarz

* betoniarz-zbrojarz

INTERNAT

zapewnia opiekê dla uczniów z odleg³ych miejscowo�ci. Stwarzamy

naszym uczniom  mo¿liwo�ci do wszechstronnego rozwoju ich zdolno-

�ci i zainteresowañ.

Realizowane s¹ one poprzez udzia³ w zajêciach sportowych, plastycz-

nych, kulturalno-o�wiatowych, kulinarnych, turystyczno- krajoznaw-

czych, technicznych i rozrywkowych.

¯eby zostaæ przyjêtym trzeba do-
starczyæ nastêpuj¹ce dokumenty:

1. Podanie o przyjêcie dziecka do
szko³y.

2. Orzeczenie Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej kieruj¹ce ucznia
do kszta³cenia specjalnego.

3. Za�wiadczenie lekarskie o mo¿li-
wo�ci kontynuowania nauki w
danej szkole.

4. Odpis aktu urodzenia z numerem
ewidencyjnym PESEL.

5. Opinia nauczyciela prowadz¹ce-
go ucznia.

6. 2 fotografie.
7. �wiadectwo szkolne (ostatnie).

Osoby staraj¹ce siê o przyjêcie
do internatu powinny dostarczyæ:
- podanie  o przyjêcie do interna-
tu,
- za�wiadczenie o miejscu sta³ego
zameldowania - w dniu rozpoczêcia
nauki (krótki termin wa¿no�ci doku-

mentu).

*** OFERTA  EDUKACYJNA *** OFERTA  EDUKACYJNA *** OFERTA  EDUKACYJNA ***

* krawiec

* tapicer

* sprzedawca

* fryzjer

* pracownik pomocniczy obs³u-

gi hotelowej

* mechanik samochodowy

* blacharz samochodowy

* monter instalacji sanitarnej.

O�rodek dysponuje dobrze przygotowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹

oraz dobrze wyposa¿onymi salami lekcyjnymi, pracowniami,

warsztatami szkolnymi i mo¿liwo�ci¹ zakwaterowania  w interna-

cie. Obecnie  budowany jest wielofunkcyjny kompleks boisk

sportowych. Uczniowie uczestnicz¹ w OLIMPIADACH SPE-

CJALNYCH osi¹gaj¹c sukcesy w skali województwa i kraju. Na-

sza placówka zajê³a I miejsce na Opolszczy�nie  na najbardziej

usportowion¹ szko³ê.

Podania nale¿y sk³adaæ do

koñca maja 2006 roku.

47-150 Le�nica,
 ul. Kozielska 20
tel. 077 4615 216

TERMIN
SK£ADANIA

DOKUMENTÓW

JAK  TU  SIÊ
DOSTAÆ?

im. Marii Konopnickiej w Le�nicy

Sypialnia w internacie

Dzieñ Europejski - Hiszpanie

Dzieñ Europejski - Austriacy

Dzieñ Europejski -

oczywi�cie Francuz

Prace w ogrodzie szkolnym

Prace w ogrodzie szkolnym


