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Zadaniem szko³y specjalnej
jest przygotowanie uczniów do
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecz-
nym. Jest to wiêc nic innego, jak
praktyczne osi¹ganie jednego ze
strategicznych celów edukacji, ja-
kim jest przygotowanie ucznia do
aktywnego funkcjonowania w spo-
³eczeñstwie informacyjnym. Ab-
solwent szko³y specjalnej jest pe³-
noprawnym cz³onkiem tego spo³e-
czeñstwa i choæby dlatego nale¿y
stworzyæ mu takie warunki do ko-
rzystania z technologii informa-
cyjnej, aby nie czu³ siê wyelimi-
nowany w otaczaj¹cej go rzeczy-
wisto�ci medialnej.

Ramowe plany nauczania dla
szko³y podstawowej specjalnej i gim-
nazjum specjalnego przewiduj¹ zajê-
cia z informatyki dla uczniów z upo-
�ledzeniem lekkim i  ze sprzê¿onymi
niepe³nosprawno�ciami. Natomiast
uczniowie z upo�ledzeniem umys³o-
wym w stopniu umiarkowanym i
znacznym zajêæ z informatyki nie
maj¹.

A szkoda. Prowadzone przeze
mnie zajêcia z informatyki w ramach
zajêæ technicznych dla uczniów z
upo�ledzeniem w stopniu umiarko-
wanym i znacznym pokazuj¹ bo-
wiem, ¿e bardzo dobrze radz¹ sobie
oni z komputerem. Udane próby
wykonania zadañ dzia³aj¹ motywu-
j¹co. Konieczno�æ porozumiewania
siê ucznia z komputerem pobudza u
niego chêæ do wyra¿ania emocji po-

przez spontaniczne wypowiedzi
skierowane do nauczyciela i kolegów.
Kontakt z komputerem rozwija per-
cepcjê wzrokow¹ i spostrzeganie,
rozwija orientacjê przestrzenn¹ i
sprawno�æ manualn¹. Zauwa¿yæ
trzeba jednak, ¿e stopieñ trudno�ci
zadañ do wykonania z wykorzysta-
niem technologii informacyjnej musi
byæ dostosowany do poziomu nie-
pe³nosprawno�ci.

Proste programy edukacyjne po-
zytywnie stymuluj¹ uczniów, pobu-
dzaj¹ równie¿ ich wzajemn¹ rywali-
zacjê.

W pracy z m³odszymi dzieæmi
wykorzystujê programy, które po-
zwalaj¹ rozwijaæ ich koordynacjê
wzrokowo � ruchow¹ poprzez ryso-
wanie, malowanie w odpowiednich
programach i granie w odpowiednie
gry edukacyjne. Natomiast starsi
uczniowie wykonuj¹ zadania wspo-
magaj¹ce naukê czytania, pisania i li-
czenia, a gry komputerowe, które im
proponujê wymagaj¹ wiêkszego wy-
si³ku umys³owego.

Przemy�lane i konsekwentne
prowadzenie zajêæ z wykorzystaniem
technologii informacyjnej rozwija
umiejêtno�ci i przynosi wiele obu-
stronnej satysfakcji.

Iwona Wiertel
nauczyciel

Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Zawadzkiem

e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

W dniach 16-17 kwietnia w M³odzie-
¿owym Domu Kultury w Opolu siê
etap wojewódzki IV Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego. Do pierw-
szej jego czê�ci zakwalifikowa³o siê
64 uczniów klas gimnazjalnych.
Publiczne Gimnazjum z Oddzia³a-
mi Dwujêzycznymi w Strzelcach
Opolskich reprezentowane by³o a¿
przez czworo uczniów klas III A oraz
III B: Edytê Radlañsk¹, Katarzynê
Rachwalsk¹, Alinê Tubek, Jana
Kunce przygotowywanych do zawo-
dów przez Renatê Hurek. O wyso-
kim poziomie wiedzy chemicznej
mo¿e �wiadczyæ fakt, i¿ wszyscy
uczniowie uzyskali tytu³ finalisty, za�
dwoje z nich, tj. Alina Tubek oraz

Jan Kunce, uzyska³o swoim wyni-
kiem w I czê�ci,  prawo do uczestni-
czenia w II czê�ci zawodów i ubiega-
nia siê o tytu³ laureata. Prawo takie
uzyska³o ³¹cznie jedynie 24 uczestni-
ków konkursu. Spo�ród tej grupy, po
dwugodzinnych zmaganiach z zada-
niami otwartymi, wymagaj¹cymi od
ucznia du¿ego do�wiadczenia che-
micznego, wy³oniona zosta³a grupa 8
laureatów.
Jan Kunce znalaz³ siê na 9 miejscu z
wynikiem 79% ogólnej liczby punk-
tów. Warto nadmieniæ, ¿e po uzyska-
niu 80% ogólnej liczby punktów
uczestnikowi przys³ugiwa³ tytu³ lau-
reata.

Renata Hurek

26 kwietnia odby³y siê fina³owe
zawody IV Konkursu Matematycz-
nego dla uczniów gimnazjum � Anna
Kaliciak zajê³a w nich IV miejsce,
zdobywaj¹c jednocze�nie tytu³ lau-
reata.

Ania jest uczennic¹ klasy drugiej
Publicznego Gimnazjum z Oddzia³a-
mi Dwujêzycznymi w Strzelcach
Opolskich i w drodze do fina³u prze-
sz³a dwuetapowe eliminacje: w szkol-
nych zajê³a drugie miejsce, natomiast
na szczeblu gminnym by³a ju¿ na miej-
scu pierwszym. O zakwalifikowaniu
siê do fina³u wojewódzkiego zadecy-
dowa³a liczba uzyskanych punktów.
Drugie i trzecie miejsce na zawodach
gminnych równie¿ nale¿a³y do
uczniów PG z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi: I. Kajstura � II miejsce,
A. Tubek � III miejsce.

W finale wojewódzkim wziê³o
udzia³ 29 gimnazjalistów, g³ównie

trzecioklasistów, z którymi Ania dziel-
nie walczy³a, zdobywaj¹c 53 punkty
na 60 mo¿liwych. Jej sukces jest tym
wiêkszy, ¿e nie tylko jest w klasie
ni¿szej ni¿ pozostali finali�ci, ale jest
równie¿ o rok m³odsza od klasowych
kolegów. Matematyk¹ interesuje siê
od dawna. Odnosi³a ju¿ sukcesy na
tym polu w szkole podstawowej. Jej
najwierniejszym sekundantem jest oj-
ciec. Obecnie jej nauczycielk¹ mate-
matyki jest pani Ma³gorzata Szecel.
Uzyskuj¹c tytu³ Laureata Konkursu
Matematycznego, Ania powiêkszy³a
w swojej szkole grono tegorocznych
finalistów i laureatów innych konkur-
sów gimnazjalnych, którymi s¹: Ro-
nald Sznura, Koleta Dudek � Laureaci
Konkursu Jêzyka Niemieckiego oraz
Alina Tubek � Laureatka Konkursu
Biologicznego.

Ilona Hajduk

Egzamin, czujê stres i zdenerwo-
wanie. Jest to pierwszy powa¿niej-
szy sprawdzian w ¿yciu. W koñcu
nie chodzi tu tylko o kilka punktów,
lecz a¿ o 100.
No, ale wszystko od pocz¹tku. Po-
budka. �niadanie i do szko³y, bo ju¿
o 9.00 zaczynamy pisaæ. Jeszcze
tylko ubraæ siê na galowo i w drogê.
Dzisiaj  piszemy z przedmiotów hu-
manistycznych. Jutro bêdzie gorzej,
bo czeka mnie test matematyczno-
przyrodniczy.
Zaczê³o siê. Dosta³am numerek,
ostatni, ale mam nadziejê, ¿e ostatni
bêd¹ pierwszymi. Jeszcze kilka mi-
nut wstêpu (nie mo¿na �ci¹gaæ, pod-
powiadaæ itp.), no i zaczynamy.
Komisja nie wygl¹da wcale tak
strasznie, u�miechaj¹ siê do nas (a
mo¿e to ostatni gest dobroci przed
egzekucj¹?). Dosta³am kartkê - jest
dobrze i o³ówek zatemperowany,
d³ugopis nowy (nie wypisze siê),
pytania ³atwe (tzn. tak mi siê wyda-
je). Oczywi�cie d³u¿sza wypowied�
to rozprawka. Wyæwiczyli�my ten
rodzaj wypowiedzi do perfekcji,
wiêc bêdzie dobrze.
Skoñczy³am. Kilka osób jeszcze pi-
sze, a niektórym uda³o siê to wszyst-
ko napisaæ w ci¹gu godziny. Jutro
druga czê�æ, ale ja na razie idê na lody.
Drugi dzieñ! W drodze do szko³y
spotka³am kominiarza (nadziejê, ¿e
przyniesie mi szczê�cie). Znów lo-
sujemy numerki, tym razem wylo-
sowa³am 13 (czy¿by kominiarz mnie
nie zauwa¿y³?). Po otrzymaniu ar-
kusza stwierdzi³am, ¿e nic nie umiem
(chyba trochê za pó�no). Wychodzê
prawie jako ostatnia. Kompletnie
za³amana. Na korytarzu wszyscy
tylko o egzaminie, a ja marzê jedy-
ne, by pój�æ do domu i usi¹�æ przed
telewizorem z paczk¹ chipsów.
Wyniki dopiero w czerwcu. Wtedy
oka¿e siê, czy dostanê siê do liceum.
Ja jestem dobrej my�li. Trzy lata
mojej edukacji w gimnazjum zosta³y
poddane próbie. Czy j¹ przesz³am?
Wydaje mi siê, ¿e tak. Czasem war-
to trochê poczekaæ, by potem zbie-
raæ du¿e i obfite plony.

 Ma³gorzata Wdowik
Uczennica klasy III Publicznego

Gimnazjum
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi

w Strzelcach Opolskich

Funkcjonowanie rodzin zastêp-
czych reguluj¹  nastêpuj¹ce akty
prawne:
- Ustawa o pomocy spo³ecznej z

dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U.
Nr 64 poz. 414                z pó�n.
zm.) � do 30.04.2004 roku

- Rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 29 wrze�nia 2001 r.
w sprawie rodzin zastêpczych
(Dz. U. Nr 120 poz. 1284)

- Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy
Od 01.05.2004 r.

- Ustawa o pomocy spo³ecznej z
dnia 12 marca 2004 r. (Dz. u. Nr
64 poz. 593)
Zarówno rodzina zastêpcza spo-

krewniona, niespokrewniona z dziec-
kiem i zawodowa niespokrewniona
rodzina zastêpcza wielodzietna, spe-
cjalistyczna oraz o charakterze po-
gotowia rodzinnego otrzymuje po-
moc pieniê¿n¹ na czê�ciowe pokry-
cie kosztów utrzymania dziecka. Po-
moc ta uzale¿niona jest od wieku
dziecka, stanu zdrowia, stopnia nie-
dostosowania spo³ecznego oraz do-
chodów dziecka (renta rodzinna, do-
datek dla sierot zupe³nych, dochody
uzyskiwane z maj¹tku dziecka).
Ustawa o pomocy spo³ecznej prze-
widuje równie¿ mo¿liwo�æ dobrowol-
nej rezygnacji rodziny zastêpczej z
przys³uguj¹cej jej pomocy pieniê¿-
nej.

Za pobyt dziecka w rodzinie za-

stêpczej rodzice biologiczni s¹ zobo-
wi¹zani do ponoszenia odp³atno�ci
do wysoko�ci miesiêcznej pomocy
pieniê¿nej na czê�ciowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka umiesz-
czonego w rodzinie zastêpczej.

Je¿eli masz wielkie serce i chcesz
je komu� ofiarowaæ � zg³o� siê do
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich przy
ul. Chrobrego 5, a uzyskasz wszelkie
szczegó³owe informacje dotycz¹ce
rodzinnej opieki zastêpczej.

Osoby pracuj¹ce w Dziale Opie-
ki nad Dzieckiem i Rodzin¹ ukoñczy-
³y szkolenie �Rodzina -Rodzinna
Opieka Zastêpcza� przeprowadzo-
ne przez �l¹ski Oddzia³ Terenowy
Towarzystwa Rozwijania Aktywno-
�ci Dzieci �Szansa� -  posiadaj¹ cer-
tyfikaty po�wiadczaj¹ce znajomo�æ
problematyki szkolenia i uprawnia-
j¹ce do realizacji programu �Rodzi-
na� Rodzinna Opieka Zastêpcza.
Ponadto w szkoleniu tym wziê³y
udzia³ osoby spoza �Centrum� m.in.
pracownicy OPS, SOSW oraz szko-
³y podstawowej, którzy byli równie¿
zainteresowani problematyk¹ rodzin
zastêpczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Strzelcach Opolskich, a w
szczególno�ci Dzia³ Pomocy Dziec-
ku i Rodzinie za priorytet stawia
podmiotowo�æ dziecka oraz jego pra-
wo do:

- wychowania w rodzinie, je�li to
nie jest mo¿liwe, zapewnienie
opieki w rodzinnych formach
opieki zastêpczej;

- zapewnienie stabilnego �rodowi-
ska wychowawczego;

- traktowanie w sposób sprzyja-
j¹cy poczuciu godno�ci i warto-
�ci osobowej;

- dostêpu do informacji;
- wyra¿ania opinii w sprawach,

które go dotycz¹;
- ochrony przed poni¿aj¹cym trak-

towaniem i karaniem.
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Strzelcach Opolskich co
roku organizuje spotkania pracowni-
ka socjalnego oraz psychologa dla
rodzin zastêpczych, na których
przedstawiane s¹ wszelkie zmiany
przepisów dotycz¹cych tych rodzin
oraz usamodzielniaj¹cych siê ich wy-
chowanków. Omawiane s¹ problemy
opiekuñczo � wychowawcze, które
mog¹ pojawiæ siê na poszczególnych
etapach rozwoju dziecka oraz pro-
blemy zwi¹zane z edukacj¹, które w
miarê mo¿liwo�ci s¹ rozwi¹zywane
podczas spotkania. Rodziny bardzo
chêtnie bior¹ udzia³ w nich udzia³,
dziel¹ siê w³asnymi do�wiadczenia-
mi i udzielaj¹ praktycznych porad.
W bie¿¹cym roku równie¿ planowa-
ne s¹ takie spotkania, a o ich termi-
nach poinformujemy.

Irena Brolik

Komputer w pracy z dzieckiem g³êbiej upo�ledzonym

Nie ma siê czego baæ
IV Wojewódzki

Konkurs Chemiczny

Kolejne sukcesy
Zespo³u Szkó³

Gimnazjalistka Anna Kaliciak laureatk¹
IV Konkursu Matematycznego

Egzamin
gimnazjalny 2004

Rodzinna opieka zastêpcza (2)

Zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów in-
formuje, ¿e od 1 stycznia br. obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Ministra Infra-
struktury, które okre�la ostateczny termin obowi¹zywania starych doku-
mentów po�wiadczaj¹cych uprawnienia do ulgowych przejazdów �rodkami
transportu publicznego na dzieñ 31 grudnia 2005 r. Równie¿ PKP � Prze-
wozy Regionalne potwierdza, ¿e ten termin odnosi siê tak¿e do za�wiadczeñ
o ulgowych przejazdach.

Wa¿ne dla emerytów


