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STRUKTURA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO
IM. J. KORCZAKA W LĘBORKU
l Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole)
l Przedszkole Specjalne (od 2,5 do 9 roku życia)
l Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
l Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 4

kierunek : pracownik pomocniczy w gastronomii
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka, jest również możliwość odbycia praktyki zewnętrznej.
l Szkoła Przysposabiająca do Pracy (istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki do 24 roku życia)

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim sprzężoną.
l Grupy wychowawcze (internat) - pobyt w internacie dla uczniów Ośrodka jest bezpłatny, uczniowie ponoszą tylko i wyłącznie koszty

wyżywienia.
Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”-w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020
stowarzyszenie realizuje projekt UE „Wsparcie postępu”- rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim oraz od stycznia 2020 roku zarządza
współfinansowaną ze środków UE Placówką Wsparcia Dziennego ,,OTWARTE DRZWI" dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -16 lat zamieszkującej obszar
objęty działaniami rewitalizacji - OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” w której zajęcia prowadzą specjaliści z Ośrodka
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Nabór do poszczególnych placówek jest całoroczny. Warunkiem
przyjęcia jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, w przypadku wczesnego wspomagania opinia
o potrzebie wczesnego wspomagania, wydane przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną.
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, ze
spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

NASZE ATUTY:
wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna:
oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy,
specjaliści do pracy z dzieckiem autystycznym, neurologopeda,
socjoterapeuta, terapeuci innych specjalności w tym integracji
sensorycznej, terapii EEG i HRV Biofeedback, doradcy zawodowi,
psychologowie, pedagog;
l sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach sportowych,
w tym także na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
m.in. I miejsce - Mistrzostwa Polski „Sprawni Razem”
w pływaniu;
l certyfikat „Szkoła z klasą” i „Szkoła Odkrywców Talentów”;
nowoczesna sala gimnastyczna z salami do zajęć rewalidacyjno rehabilitacyjnych;
l nowoczesna pracownia gastronomiczna, komputerowa,
pracownia do mowy pozawerbalnej, logopedyczna, pracownia
EEG i HRV Biofeedback, pracownia M. Montessori, Sala
Doświadczania Świata;
l posiadamy internat i stołówkę.
l

Ponadto prowadzimy:
zajęcia rewalidacyjne: dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno
– kompensacyjne, logopedyczne, terapię pedagogiczną,
psychologiczną, terapię EEG i HRV Biofeedback, zajęcia
socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej oraz gimnastykę
korekcyjną;
l zajęcia pozalekcyjne, m.in. zespół wokalno – muzyczny „Szkolny
Dzwonek”, autorskie programy z zakresu promocji aktywnego
i zdrowego stylu życia, szkolne projekty edukacyjne m.in.„Boccia
– dyscyplina dla każdego”, Festiwal Twórczości Osób
Niepełnosprawnych „Odkrywamy nasze talenty”, Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych.
l

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 059
8621 577, na stronie www.osw.pl.pl oraz osobiście w sekretariacie
szkoły.

www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

