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Zespó³  Szkó³  Specjalnych  w  Strzelcach  Opolskich  w  naszym  �rodowisku dzia³a
od  10 lat. Powsta³  na  bazie  klas  specjalnych  Publicznej  Szko³y  Podstawowej  Nr
2  w  Strzelcach  Opolskich. Szko³a  przygotowuje  uczniów  do  wszechstronnej
aktywno�ci  spo³ecznej  i  zawodowej.

Zespó³  Szkó³  Specjalnych  w  Strzelcach  Opolskich  obejmuje:
Szko³ê  Podstawow¹

Gimnazjum

Zajêcia  prowadzone  s¹  w  oddzia³ach:
* klasowo � lekcyjnych: 10 - 16  uczniów,
* edukacyjno � terapeutycznych: 6 - 8  uczniów,
* indywidualnych  zajêciach  rewalidacyjno -  wychowawczych.

Uczniowie przyjmowani s¹ do szko³y na podstawie decyzji Starosty Strzeleckiego.
Do podania nale¿y do³¹czyæ:

* 2  zdjêcia,
* odpis z arkusza ocen lub �wiadectwo ukoñczenia Szko³y Podstawowej,
* kartê zdrowia,  kartê szczepieñ.

Nabór odbywa siê przez ca³y rok.

Dojazd do szko³y zapewnia gmina w³a�ciwa miejsca zamieszkania �rodkami komuni-
kacji  publicznej PKS i PKP.

Szko³a zapewnia uczniom:
- wszechstronny rozwój ka¿dego ucznia,
- przygotowanie uczniów gimnazjum do kszta³cenia zawodowego w wybranym

przez  siebie  zawodzie,
- pomoc psychologiczno � pedagogiczn¹,
- wspomaganie  procesu  kszta³cenia  przez  udzia³  uczniów  w  zajêciach: dydak-

tyczno � wyrównawczych, korekcyjno � kompensacyjnych, tj. usprawniania
technik szkolnych,  logopedii, gimnastyki korekcyjnej,

- rozwój  zainteresowañ  przez  udzia³  w  zajêciach  kó³  zainteresowañ � plastycz-
nego, ko³a sprawnych r¹k, teatralnego � czarnego teatru, muzyczno � wokalnego,

- rozwój zainteresowañ  i  sukcesy sportowe przez udzia³ w zajêciach Szkolnego
Ko³a  Sportowego i sekcji sportowej �Szczyg³y� Olimpiad Specjalnych,

- rozwój aktywno�ci przez pracê w  Zespole Redakcyjnym gazetki szkolnej �Szkol-
ne To i  Owo�,

- zajêcia w �wietlicy szkolnej oraz obiady,
- udzia³  uczniów  w  pracy  organizacji  uczniowskich  -  Samorz¹du  Uczniowskie-

go,  ZHP  -  dru¿yny  harcerskiej  i  gromady  zuchowej,  Rady  M³odzie¿y,
- bezp³atne  podrêczniki  szkolne,
- naukê  jêzyka obcego,
- udzia³ w zajêciach integracyjnych,
- udzia³ w konkursach, przegl¹dach,  turniejach  przedmiotowych,  tematycznych,

sportowych.

Szko³a  organizuje:
Wojewódzki Turniej Wiedzy Technicznej,
�Jesienne  spotkanie  na  szlaku�  -  cykl  zajêæ  turystyczno � sportowych,
�Ka¿de  dziecko  potrafi� � olimpiadê  sportow¹  dla  uczniów  szkó³  podstawowych
naszego powiatu,
wycieczki szkolne,
wypoczynek letni,
wspó³pracê  miêdzynarodow¹  ze  szko³¹  w  Bodelschwingh  Schule  w  Soest  i
wyjazdy  grup  do  Niemiec,
wystawy  prac  uczniowskich  -  �Galerie  uczniów�
udzia³  w  kalendarzu  wojewódzkim  i  ogólnopolskim  imprez  sportowych  �Spraw-
ni  Razem�  i  �Olimpiady  Specjalne�.

Pracê  szko³y  wspomaga:
Rada  Rodziców  w  Zespole  Szkó³  Specjalnych  w  Strzelcach  Opolskich,
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Szko³y  Specjalnej  �Ósemka�,
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Edukacji  i  Kultury  w  Powiecie  Strzeleckim,
system  organizacyjny  o�wiaty  w  Gminach  Powiatu  Strzeleckiego,
ognisko  Towarzystwa  Przyjació³  Dzieci  dzia³aj¹ce  w  szkole,
grono  �Przyjació³  Szko³y�  -  osób  prywatnych  i  instytucji.

Zespó³  Szkó³  Specjalnych
w  Strzelcach  Opolskich

Adres:
Zespó³  Szkó³  Specjalnych  w  Strzelcach  Opolskich

ul. Ksiêdza  Wajdy 3 Strzelce  Opolskie tel./fax  4612882,
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Od roku 1968 przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie funkcjonuje
Zespó³ Szkó³ Specjalnych. Obejmuje on szko³ê podstawow¹, gimnazjum i
szko³ê przysposabiaj¹c¹ do pracy dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
intelektualnie w stopniu g³êbszym. Najmniej sprawni intelektualnie ucznio-
wie uczêszczaj¹ na zespo³owe zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Uczniami ZSS s¹ mieszkañcy DPS w Kad³ubie. Szko³a jest jednak otwarta na
przyjmowanie dzieci i m³odzie¿y niebêd¹cej mieszkañcami DPS.

Dzieci w klasach i pracowniach ucz¹ siê takich umiejêtno�ci i wiadomo�ci, aby
mog³y porozumiewaæ siê z otoczeniem, umia³y zaspokajaæ swoje potrzeby ¿ycio-
we, by³y samodzielnie i zaradne w ¿yciu codziennym oraz mog³y uczestniczyæ w
ró¿nych formach ¿ycia spo³ecznego.

W klasach m³odszych nauka odbywa siê g³ównie poprzez zabawê i poznawa-
nie najbli¿szego �rodowiska.

Uczniowie maj¹ zapewnion¹ terapiê logopedyczn¹ prowadzon¹ przez specja-
listê logopedê. Dobrze wyposa¿one klasy, pracownie i warsztaty daj¹ uczniom
mo¿liwo�æ twórczej aktywno�ci. Uczniowie ucz¹ siê pos³ugiwania prostymi na-
rzêdziami i urz¹dzeniami technicznymi, wykonuj¹ przedmioty u¿ytkowe i ozdoby
na ró¿ne kiermasze i inne okazje.

Wysokie kwalifikacje zawodowe nauczycieli, bogactwo stosowanych metod i
form pracy sprzyja skutecznej rewalidacji uczniów. Swoje umiejêtno�ci, zdolno-
�ci i zainteresowania mog¹ dodatkowo rozwijaæ na zajêciach ko³a sportowego,
muzycznego, plastycznego i teatralnego.

W zespole muzycznym �Andantino� uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje zaintere-
sowania muzyczne. Odnosz¹ wiele sukcesów w przegl¹dach i konkursach muzycz-
nych. U�wietniaj¹ imprezy organizowane na terenie szko³y i Domu Pomocy Spo-
³ecznej oraz lokalne uroczysto�ci.

Posiadamy do dyspozycji salê gimnastyczn¹, basen kryty, boisko, klaso-pra-
cownie, salê do�wiadczania �wiata. Fachowa pomoc pracowników DPS umo¿liwia
naszym uczniom rehabilitacjê ruchow¹ i rekreacyjn¹.

Uczniowie szko³y mog¹ korzystaæ z:
- sali do�wiadczania �wiata
- sali rewalidacji logopedycznej
- sali do zajêæ muzycznych
- 2 pracowni technicznych /z wyposa¿eniem w maszyny i urz¹dzenia

potrzebne, by uczniowie mogli pracowaæ w drewnie/
- pracowni � tzw. rowerowni, w której uczniowie poznaj¹ budowê i ucz¹

siê reperowaæ rowery, a tak¿e przygotowuj¹ do u¿ytkowania sanki, nar-
ty i ³y¿wy

- sali katechetycznej /oraz kaplicy, która jest na terenie DPS/
- kuchenki do zajêæ gospodarstwa domowego
- pracowni plastycznej
- 2 sal zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych
- basenu krytego
- sali gimnastycznej
- boiska
- w przygotowaniu pracowni komputerowej

SALA DO�WIADCZANIA �WIATA - to mo¿liwo�æ wspólnej zabawy, terapii i
edukacji - czyli badania i do�wiadczania �wiata za pomoc¹ wszystkich zmys³ów.

Podczas spotkañ w sali terapeutycznej panuje specyficzna atmosfera relaksu i
odprê¿enia wytworzona za pomoc¹ odpowiedniej muzyki, d�wiêków, gry �wiate³
oraz innych bod�ców nap³ywaj¹cych z otoczenia. Harmonijnie skomponowana i
urz¹dzona sala wywo³uje reakcjê o¿ywienia, motywacji do dzia³ania i poznawania.
Sala do�wiadczania �wiata daje mo¿liwo�ci rozwoju osobom szczególnie z g³êbo-
kim upo�ledzeniem umys³owym. Otwiera przed nimi �drzwi� do �wiata pe³nego
doznañ s³uchowych, dotykowych, wzrokowych, wêchowych. Ten �inny�, fascy-
nuj¹cy �wiat wywo³uje emocje, co poprawia ogólne funkcjonowanie osób niepe³no-
sprawnych, dostosowuje tempo odbioru bod�ców do indywidualnych predyspo-
zycji ka¿dego cz³owieka.

Wszelkie dokumenty szkolne � m.in. statut, program wychowania, system
oceniania itd. s¹ zamieszczone na naszej stronie www

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Kad³ubie

Adres:
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS, ul. Zamkowa 5, 47-175 Kad³ub

tel. 463-63-37, 463-64-22, fax. 463-67-44
e-mail: zsskadlub@wp.pl,  zss_kadlub@wodip.opole.pl

 www.wodip.opole.pl/~zss_kadlub/


