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Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem

Orodek Szkolno
 Wychowawczy w Lenicy

Pieñ nadziei, umiech b³ogi,

Nieæ bym rada w wasze progi,

Zbudziæ w sercach bratni dwiêk.

Maria Konopnicka

To co s³yszê - zapominam, to co widzê - zapamiêtujê,
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to co robiê, czego dowiadczam - tego siê uczê!
Orodek Szkolno  Wychowawczy w Lenicy im. Marii Konopnickiej zajmuje
siê nauczaniem i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektual-

W sk³ad Zespo³u Szkó³ Specjalnych

nie. Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne wyposa¿enie za-

przy DPS w Zawadzkie wchodz¹:

pewniaj¹ profesjonaln¹ opiekê i zajêcia dydaktyczne oraz rewalidacyjne.
Uczymy na etapach:
- szko³y podstawowej,

-

Szecioletnia Szko³a Podstawowa dla dzieci i m³odzie¿y upoledzonych

- gimnazjum,
- szko³y zawodowej o szerokim profilu zawodów.

umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
-

Gimnazjum dla
kowanym

-

i

m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu

sa¿onych pracowniach. Ka¿dy uczeñ objêty jest rewalidacj¹ indywidualna oraz

znacznym,

Zasadnicza Szko³a Zawodowa z klasami przysposabiaj¹ce do pracy dla
uczniów upoledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

-

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum zajêcia odbywaj¹ siê w dobrze wypo-

umiar-

Zespo³y rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim.

opiek¹ psychologiczn¹, pedagogiczn¹ i logopedyczn¹. Ma równie¿ mo¿liwoæ
rozwijania swoich zainteresowañ wokalnych, recytatorskich, czytelniczych, sportowych oraz umiejêtnoci gry w szachy i warcaby.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa oferuje uczniom i m³odocianym pracownikom
odbywaj¹cych praktykê zawodow¹ w zak³adach rzemielniczych 2 lub 3 letni¹

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z du¿ymi
deficytem intelektualnym i ogólnorozwojowym pracuj¹c w grupie, niekoniecznie
w oddziale terapeutycznym, znacznie szybciej wyrównuj¹ swoje braki sprawnociowe, emocjonalne i intelektualne poprzez naladownictwo sprawniejszych
kolegów- dorównanie im, wspóln¹ kole¿eñsk¹ rozmowê, wspólne rozwijanie
zainteresowañ, wzajemne wspó³dzia³anie i uzupe³nianie siê oraz pomoc m³odszym, mniej sprawnym kolegom. Wspólne bycie razem ma niezwykle konstruktywne dzia³anie terapeutyczne.
Szko³a zapewnia swoim uczniom udzia³ w zajêciach rewalidacyjnych- nawet
tak specjalistycznych jak hipoterapia, rehabilitacja ruchowa i logopedia. W swojej ofercie edukacyjnej posiada równie¿ zajêcia komputerowe, gospodarstwa domowego z wykorzystaniem najnowszych urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych funkcjonowa-

naukê w kierunkach:
-

budowlanym: murarz, stolarz, betoniarz  zbrojarz, malarz  tapeciarz;
gastronomicznym: kucharz ma³ej gastronomii, piekarz, cukiernik, rzenik 
wêdliniarz;

-

w³ókienniczym: krawiec, tapicer;

-

handlowym: sprzedawca;

-

ogrodniczym.
Szko³a zawodowa dysponuje dobrze przygotowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹ oraz

dobrze wyposa¿onymi pracowniami do zajêæ ogólnokszta³c¹cych i zawodowych,
a tak¿e odpowiednio przygotowanym zapleczem do praktycznej nauki zawodu.
Dla dzieci i m³odzie¿y pochodz¹cej z miejscowoci odleg³ych od Orodka
zapewnione s¹ miejsca w Internacie. Przebywa tu aktualnie oko³o 100 mieszkañców tworz¹cych 6 grup. Ka¿da grupa ma swoj¹ wietlicê, kilka 3-4 osobowych

nie w ¿yciu, zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze oparte na specjalistycznym

sypialñ oraz ³azienkê. Internat zapewnia opiekê medyczn¹. Stwarzamy mieszkañ-

sprzêcie i pomocach rehabilitacyjnych.

com szerokie mo¿liwoci rozwoju ich zdolnoci i zainteresowañ poprzez udzia³ w

W szkole na bie¿¹co monitorowane s¹ obszary statutowych zadañ w zakre-

zajêciach sportowych, plastycznych, kulturalno  owiatowych, kulinarnych, tu-

sie kszta³cenia, wychowania, kadry pedagogicznej i zarz¹dzania. Jako placówka

rystyczno  krajoznawczych, technicznych i rozrywkowych. Mo¿na tu pograæ w

o specjalnych us³ugach edukacyjnych, otrzymalimy bardzo pozytywn¹ ocenê

szachy, warcaby, tenisa sto³owego, bilard, poæwiczyæ na si³owni.

po zewnêtrznym mierzeniu jakoci pracy szko³y, dokonanym przez niezale¿ne-

Przy Orodku Szkolno  Wychowawczym funkcjonuj¹ Warsztaty Szkoleniowo  Produkcyjne, które zapewniaj¹ uczniom zdobycie umiejêtnoci prak-

go wizytatora Kuratorium Owiaty w Opolu w roku 2002.
Jestemy szko³¹ powiatow¹ - us³ugodawc¹ edukacyjnym dla dzieci i m³o-

tycznych w nauczanych przez szko³ê zawodach. Posiadamy w³aciwy dla po-

dzie¿y z Domu Pomocy Spo³ecznej. Ofertê kszta³cenia kierujemy równie¿ do

trzeb szko³y park maszynowy i pe³ne zaplecze. Ucz¹c, wykonujemy us³ugi z
zakresu: stolarstwa, murarstwa, krawiectwa, ogrodnictwa.

uczniów i ich rodziców z okolicznych gmin.

Nasz Orodek jest otwarty dla ka¿dego dziecka, które ma trudnoci w nauce

Zapraszam uczniów i rodziców do Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy
DPS w Zawadzkiem - oferta edukacyjna jest bogata i sprawdzona wieloletniej
pracy pedagogicznej.

i orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W szko³ach i internacie dzieci i m³odzie¿ s¹ jednakowo tratowane. U ka¿dego dostrzegamy jego zainteresowania, umiejêtnoci i rozwijamy je. Wymagania edukacyjne s¹ dostosowane do mo¿liwoci ka¿dego ucznia.

Z powa¿aniem
Anna Bujmi³a

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Orodka.
A. Cembala

Dyrektor ZSS

Adres:
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy Domu Pomocy Spo³ecznej
47- 120 Zawadzkie, ul. Czarna 2, tel./ fax 462 00 49
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

D. Kolender

Adres:
Orodek Szkolno - Wychowawczy
47-150 Lenica, ul. Kozielska 20, tel./fax 77/461 52 16
e-mail: sosw_les@poczta.onet.pl
www.wodip.opole.pl/~sosw_lesnica
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