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Szeroka oferta
Ofertę Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego w Rydzynie ukształtowały 
oczekiwania uczniów i ich rodzi-
ców. Dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej intelektualnie w stopniu 
lekkim i umiarkowanym ośrodek pro-
wadzi edukację na poziomie szkoły 
podstawowej, gimnazjum i zasadni-
czej szkoły zawodowej. W tej ostat-
niej nauka odbywa się w zawodach: 
cukiernik, piekarz, fryzjer, stolarz, 
murarz, mechanik pojazdów samo-
chodowych, monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych, ogrodnik, 
kucharz, krawiec oraz w szkole przy-
sposabiającej do pracy. Szczególną 
grupę stanowią uczniowie niesły-
szący i słabosłyszący. W Rydzynie 
utworzono dla nich szkołę podsta-
wową, gimnazjum, liceum ogólno-
kształcące oraz szkołę policealną. 

Od dwóch lat w ośrodku funkcjonuje 
także szkoła podstawowa dla dzieci 
z autyzmem. Od 1 września 2016 
roku powstaną oddziały przedszkolne 
dla dzieci z autyzmem, afazją, dzieci 
niesłyszących oraz z innymi rodza-
jami niepełnosprawności. Podczas 
rekrutacji do oddziałów przedszkol-
nych nie obowiązuje rejonizacja, 
dzieci przyjmowane są z powiatu 
leszczyńskiego, Leszna oraz powia-
tów ościennych. Warunkiem przyję-
cia do oddziału przedszkolnego jest 
posiadanie przez dziecko orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
na etapie kształcenia przedszkolne-
go, wydane przez poradnię psycho-
logiczno-pedagogiczną oraz złoże-
nie podania. Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, jak 
i ośrodek, mieści się w zamkowej 
ofi cynie w Rydzynie.

By życie stało się łatwiejsze

W szkole zawodowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie ucznio-
wie zdobywają m.in. zawód ogrodnika. W ramach praktyk pielęgnują tereny 
zielone wokół zamkowych ofi cyn, w których mieszczą się szkoła i internat.

Liczebność klas w rydzyńskim ośrodku dostosowana jest do stopnia 
niepełnosprawności ucznia. W tak kameralnych warunkach nauczyciel 
może indywidualnie zajmować się każdym dzieckiem.

OSW Rydzyna ma na swoim kon-
cie sporo sportowych sukcesów 
odnoszonych przez uczniów we 
współzawodnictwie osób niepeł-
nosprawnych. Dzieci i młodzież 
mają do dyspozycji nie tylko salę 
gimnastyczną, ale również siłownię 
i salę fi tness.

Sympatyczny kucyk Poker ra-
zem z instruktorką Anną Barczyk 
sprawiają wielką frajdę uczniom 
ośrodka, dla których hipoterapia 
jest odpowiednim sposobem na 
podnoszenie sprawności.

Rydzyński OSW posiada pięć busów, którymi uczniowie są dowożeni 
na zajęcia. Wielu, szczególnie tych z bardziej odległych miejscowości, 
mieszka w internacie. Życie z dala od domu wspaniale uczy zaradności 
i samodzielności. Wolny czas można miło spędzić w gronie kolegów w 
internatowej świetlicy.
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Dobrze przygotowana kadra i odpowiednie wyposaże-
nie dydaktyczne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Rydzynie, prowadzonego przez powiat leszczyń-
ski, sprawiają, że życie niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży tam się uczących staje się łatwiejsze.

Z troską o ucznia
Kształcenie niepełnospraw-

nych dzieci i młodzieży wymaga 
od nauczycieli szerokich kwalifi -
kacji, również terapeutycznych. 
A takimi dysponuje kadra rydzyń-
skiego OSW. W zależności od ro-
dzaju niepełnosprawności klasy 
liczą maksymalnie 16 uczniów, 
8 uczniów, a w przypadku dzieci 
z autyzmem – nie więcej niż cztery. 
Program nauczania uzupełniają 
zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-
kompensacyjne oraz logopedycz-
ne. Wykorzystywana jest także 
stymulacja pracy mózgu metodą 
EEG Biofeedback, integracja sen-
soryczna czy bardzo atrakcyjna dla 
uczniów hipoterapia. Prowadzenie 
specjalistycznych zajęć możliwe 
jest dzięki doskonale wyposażo-
nym pracowniom. Uczniowie mogą 
korzystać ze stołówki szkolnej, 
świetlicy, zakwaterowania w in-
ternacie pod opieką wykwalifi-
kowanej kadry lub codziennego 
dowozu na zajęcia, a także z opieki 
stomatologicznej.

Nie tylko nauka
W ośrodku działa wiele kół za-

interesowań pozwalających rozwi-
jać sportowe i artystyczne talenty. 
Okno na świat otwiera współpraca 
z zaprzyjaźnionymi niemieckimi 
szkołami w Guben i Sonnenbergu. 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Rydzynie, realizując projekt 
„Szkoła zawodowa – mój pozytyw-
ny wybór”, zajął pierwsze miejsce 
w konkursie Polsko-Niemiecka Na-
groda Młodzieży 2014-2016.

Rekrutacja przez cały rok
Rodzice zamierzający powierzyć 

swoje dziecko rydzyńskim nauczy-
cielom, terapeutom i opiekunom 
mogą wcześniej obejrzeć ośrodek 
i porozmawiać o szczegółach nauki. 
Dogodna okazja nadarzy się podczas 
Dnia Otwartego, który zaplanowany 
został na 7 czerwca w godz. 10-13. 
Ponadto w każdym innym terminie 
osoby zainteresowane mogą umó-
wić się na indywidualną rozmowę 
z dyrekcją ośrodka pod nr. tel. 65 
538 85 92. (JAC)

Znajdź najbliższy 
Punkt Informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Gdzie:

godz.12.00

godz.12.00

20nie dotyczy
Zgłoszenia:

65/525 69 66
65/529 68 06

Telefon:

Organiazacja
Mobilnych Punktów 
Informacyjnych
Funduszy Europejskich 
na terenie powiatu
kościańskiego oraz rawickiego

czerwca
2016

Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Marszałka J. Piłsudzkiego 21
63-900 Rawicz 

salka nr 101 ( I piętro budynku)
godz. 09:00-13:00

14
czerwca
2016

Urząd Miasta Śmigiel
ul. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

Biuro Obsługi Mieszkańca
Godz. 10:00-13:00

Gdzie:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul.  Rynek 17
63-900 Rawicz

Sala nr 18 ( I piętro budynku)
Godz. 10:00-13:00

 7
czerwca
2016

Gdzie:

Gdzie:


