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WSTĘP 

To, co pochodzi z serca, trafia do serca. 

Don Sibet 

Drodzy  

Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy, Opiekunowie Osób z Niepełnosprawnościami, Lekarze, Psycholo-

dzy, Bibliotekarze, Prawnicy, Pracownicy Kultury, Sztuki i Opieki Społecznej, Przedstawiciele Rządu, 

Władz Powiatu, Miasta. Nasi Czytelnicy! 

Oddajemy do Waszych rąk ten skromny e-book, będący formą kompendium wiedzy na temat me-

tod, form oraz efektów pracy stosowanych w szkolnictwie specjalnym, a w szczególności w Zespole 

Szkół Specjalnych w Dębicy. Chcemy też przekazać zainteresowanym osobom cenne informacje od le-

karzy specjalistów oraz instytucji wspierających działania na rzecz Rodziny. 

Wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro, rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 

mogą znaleźć tutaj wskazówki, jaki obrać kierunek rozwoju, jak najlepiej pomagać i wspierać Ich. 

Carver Alan Ames w książce „Za zasłoną” zwraca uwagę na fakt, że „Szanując niepełnosprawnych 

i dbając o nich, ludzie mogą dojrzewać w miłości i łasce (…) należy postrzegać Ich jako błogosławień-

stwo. Rodzic powinien być przygotowany na przyjęcie swojego dziecka, bez względu na to, co będzie  

z nim nie tak… Z pewnością tak wygląda prawdziwa rodzicielska miłość.” I za taką postawę - pełną 

poświęcenia, cierpliwości i wyrozumiałości podziwiamy Rodziców naszych Uczniów. 

W naszej placówce dzieci i młodzież uczą się przedmiotów zgodnych z obowiązującą podstawą 

programową. Jednak ich nazewnictwo dla osób, które nigdy nie miały kontaktu ze szkolnictwem spe-

cjalnym są mało zrozumiałe. Jeszcze bardziej enigmatycznie brzmią nazwy zajęć specjalistycznych. 

Aby prowadzone przez nas działania były klarowne, dobrze rozumiane i akceptowane udostęp-

niamy Państwu podręczny informator pt. E-VADEMECUM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY.  

W krótkich akapitach nauczyciele i specjaliści odpowiadają  na najczęściej zadawane i nurtujące Pań-

stwa pytania. Łatwo można je znaleźć i wydrukować. 

W imieniu Zespołu do Spraw Promocji chcemy złożyć podziękowania autorom tekstów E-Vade-

mecum za profesjonalizm i zaangażowanie, nauczycielom za pracę pełną zrozumienia, pogody ducha  

i dbałość o każde dziecko. Największe podziękowania składamy Naszym Uczniom, którzy na co dzień 

zarażają nas swoim uśmiechem i odwagą bycia lepszym. 

Naszą wdzięczność kierujemy do osób, które również tak, jak my – traktują naszych podopiecz-

nych jako osoby wyjątkowe, niezwykle wrażliwe, pełne empatii i talentów, szczere i bezinteresowne. 

Stwórzmy Im wspólnie godne warunki do nauki, terapii i pracy oraz beztroskiej zabawy. 

Nauczyciele Zespołu d/s Promocji 
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O NAS 

Pani Marta Biłas – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

w Dębicy: 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy jest jedyną spe-

cjalistyczną publiczną placówką edukacyjną w powiecie 

dębickim, w której uczą się dzieci i młodzież z niepełno-

sprawnością intelektualną, jak również z niepełnospraw-

nościami sprzężonymi: z autyzmem, z niedosłuchem,  

z niedowidzeniem, z niepełnosprawnością ruchową itp. 

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła 

Podstawowa Nr 7 Specjalna w Dębicy i Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy w Dębicy. Dodatkowo od 

ponad 10 lat prowadzimy specjalistyczne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla naj-

młodszych od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim nasza szkoła od wielu lat prowadzi obok indywidualnych również grupowe zajęcia rewalida-

cyjno – wychowawcze, które w olbrzymim stopniu uspołeczniają naszych podopiecznych, poprawiając 

w znaczący sposób ich komfort życia. 

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka, usprawnianie zaburzonych 

funkcji, niwelowanie deficytów rozwojowych, przygotowanie naszych wychowanków do pełnego 

uczestnictwa w życiu dorosłym. 

Dzięki nowoczesnej bazie sprzętu specjalistycznego oraz wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej 

kadrze pedagogicznej stale poszerzamy ofertę edukacyjną i terapeutyczną naszej szkoły. Mamy do-

świadczonych oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, specjalistów z zakresu języka 

migowego, specjalistów w zakresie edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży autystycznej, terapeutów, 

logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, specjalistów z zakresu komunikacji wspomagającej 

oraz specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 

naszych uczniów i ich rodziców prowa-

dzimy obok typowych i ogólnodostęp-

nych terapii jak logopedia, gimnastyka 

korekcyjna, terapia pedagogiczna rów-

nież szereg zajęć specjalistycznych ta-

kich jak: zajęcia wspomagające komuni-

kację pozawerbalną AAC – dla uczniów, 

którzy mają duże trudności w komuni-

kacji słownej, zajęcia z wykorzystaniem 

metody Biofeedback usprawniającej 

procesy poznawcze. 

 

 

 

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy  

przy ulicy Matejki 22 

 

mgr Marta Biłas 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy 
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Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach Integracji Sensorycznej, korzystają z terapii w Sali Polisen-

sorycznego Doświadczenia Świata. Dla uczniów wymagających usprawniania ruchowego obok gimna-

styki korekcyjnej czy rehabilitacji na basenie prowadzimy również profesjonalną rehabilitację ruchową 

z fizjoterapeutą. Uczniowie i rodzice w naszej placówce korzystają ze wsparcia psychologa szkolnego 

oraz pozostałych specjalistów.  

Nasza szkoła kładzie olbrzymi nacisk na usprawnianie za-

równo intelektualne, jak i fizyczne. Uczniowie osiągają znako-

mite sukcesy w Wojewódzkich i Ogólnopolskich Zawodach Spor-

towych – Olimpiad Specjalnych, w Wojewódzkich Przeglądach 

Artystycznych „I Ty Masz Talent”, konkursach recytatorskich 

„Polscy Poeci dla Dużych i Małych” itp. 

Nasi uczniowie czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym, 

rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Przygotowujemy wer-

nisaże prac naszych uczniów w Galerii Miejskiego Ośrodka Kul-

tury w Dębicy. Realizujemy bardzo ciekawe programy na rzecz 

integracji naszych uczniów:  

 „Synestezja – Musical lata 20-te, lata 30-te z młodzieżą z II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Księdza Twardowskiego w Dębicy; 

 „Jaki jestem naprawdę? – Osoba niepełnosprawna w oczach ró-

wieśników” z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wła-

dysława Jagiełły w Dębicy;  

 „Mistrzowie Mistrzom” – spotkania ze znanymi osobami ze śro-

dowiska kultury, sztuki, medycyny. 

Dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 

Jako wiodąca placówka w zakresie edukacji i terapii specjalnej or-

ganizujemy wojewódzkie konferencje dla nauczycieli, terapeutów i ro-

dziców:  

 „Autyzm - łatwo powiedzieć, trudniej żyć”; 

 „Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie, a integracja”; 

 „Oblicza integracji”. 

Obecnie mieścimy się w budynku przy ul. Matejki 22 w Dębicy,  

a już niedługo będziemy mogli gościć Państwa w nowym budynku Ze-

społu Szkół Specjalnych w Dębicy przy ul. Parkowej 1A. 

   

Najradośniejsze święto w naszej szkole „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” 

 

 Projekt „Synestezja” w lokalnej prasie 

 

 Konferencja „Autyzm – łatwo po-

wiedzieć, trudniej żyć” 
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HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY 

Kochać – to patrzeć w tym samym kierunku. 

Antoine de Saint-Exupery 

KTO I KIEDY PO RAZ PIERWSZY POMYŚLAŁ O EDUKACJI 
DZIECI „SPECJALNEJ TROSKI”? 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): Jak zapisano 

na archiwalnych stronach kroniki Szkoły Podstawowej  

Nr 7 Specjalnej w Dębicy – dzięki staraniom Pana Stefana 

Stępienia – ówczesnego Inspektora Szkolnego w Dębicy 

we wrześniu 1959 roku w Szkole Podstawowej nr 3 przy 

ul. Kraszewskiego utworzono klasę specjalną, zwaną po-

mocniczą. Pierwszą nauczycielką dwudziestoosobowej 

klasy I/II była Pani Olga Szejbal – doświadczony pedagog. 

Była ona dla tych dzieci nie tylko nauczycielką, ale wspa-

niałą opiekunką. 

Warunki nauczania były mniej niż skromne. W pro-

jekcie or-

ganizacyj-

nym z maja 1960 roku widnieje jedna sala o powierzchni 

48 m2. Na kolejny rok szkolny zaplanowano utworzenie 

dwóch izb lekcyjnych o dwukrotnie większym metrażu. 

W 1965 roku, kiedy liczba uczniów wzrosła do 100 roz-

poczęto starania o utworzenie szkoły specjalnej, jako 

odrębnej placówki oświatowej... „Nauka odbywała się  

w budynku parterowym obok szkoły nr 3 (ze wspólnym 

podwórzem). W budynku tym były 4 izby lekcyjne, kan-

celaria i pokój nauczycielski. Budynek posiadał jedynie 

instalację elektryczną, kaflowe piece i pyłochłonne pod-

łogi. Brak było wody, kanalizacji i gazu. Wodę noszono  

z sąsiedniej szkoły. Na zewnątrz budynku były ustępy 

typu tureckiego. Zdrowiem uczniów zajmowali się leka-

rze gabinetów: lekarskiego i stomatologicznego Szkoły 

Podstawowej Nr 3”. 

Na podstawie orzeczenia organizacyjnego Wy-

działu Oświaty Prezydium PRN, zatwierdzonego przez 

Inspektora Szkolnego Pana Stefana Stępienia  

1 września 1966 roku przekształcono klasy specjalne w Szkołę Podstawową Nr 7 w Dębicy. Ponieważ 

dla 120 dzieci z klas od I – VIII budynek był za ciasny, nauka odbywała się na drugą zmianę w budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 4. 

 
 

 

 
Pierwszy budynek naszej szkoły. Obecnie Szkoła 

Podstawowa Nr 3 w Dębicy 

 

 

 

 Fragmenty Kroniki Szkolnej 
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CZY W TYM TRUDNYM CZASIE PODEJMOWANO JAKIEŚ DZIAŁANIA, ABY POPRAWIĆ WARUNKI SO-
CJALNE, DYDAKTYCZNE I KADROWE? 

Bogusława Strzyż: Jak podaje szkolna kronika w 1967 roku nadbudowano piętro, ułożono par-

kiety. Szkoła dla 147 uczniów dysponowała 6 salami lekcyjnymi, dwoma pracowniami, swoje lokum 

miała tam też Poradnia Wychowawczo – Zawodowa. Kadra systematycznie powiększała się. W 1969 

po raz pierwszy dla pięciu podopiecznych zorganizowano nauczanie indywidualne w Domu Pomocy 

Społecznej w dworku na Wolicy. W 1970 roku utworzono klasę specjalną dla dzieci z niepełnospraw-

nością intelektualną w stopniu umiarkowanym, a dwoje uczniów objęto nauczaniem indywidualnym 

w domu. Organizowano również zajęcia pozalekcyjne: taneczne, muzyczne, rachunkowości. Działało 

ZHP, SKO, PCK i Spółdzielnia Uczniowska.  

W 1972 w 11 oddziałach uczyło się 193 uczniów oraz 31 wychowanków w DPS-ie. W 1975 r. utwo-

rzono kolejną „klasę życia”. Wówczas to dobudowano bi-

bliotekę szkolną, szatnię, toaletę; doprowadzono gaz  

i wodę. W 1977 r. nauczaniem objęto dodatkowo 2 od-

działy klas dla dzieci przebywających na leczeniu w dębic-

kim szpitalu. W 1982 roku we współpracy z „Tarnospi-

nem” zorganizowano klasę zawodową oraz wybudowano 

szkolny sklepik dla Spółdzielni Uczniowskiej. 

KTO ZARZĄDZAŁ WASZĄ PLACÓWKĄ NA PRZESTRZENI 
TYCH 56 LAT? 

Bogusława Strzyż: Pierwszym dyrektorem nowo 

utworzonej w 1966 r. Szkoły Specjalnej Nr 7 przy ul. Kra-

szewskiego 37 a – został Pan Ryszard Pocheć. Jak zapi-

sano w kronice: „Kierował szkołą przez 20 lat i przyczynił 

się do jej rozwoju oraz poprawy opieki nad dziećmi w re-

jonie Dębicy”. We wrześniu 1985 roku na to stanowisko 

został mianowany oficer Wojska Polskiego, absolwent 

polonistyki UJ – Andrzej Klepacz. W związku z Jego cho-

robą na zastępcę powołano Panią Maria Dopart, a po Jego 

rezygnacji od sierpnia 1991 r. funkcję dyrektora pełniła 

Pani Lucyna Malczyk. Wówczas przeniesiono siedzibę na-

szej szkoły na ul. Osiedle Matejki 22. Wykonano remonty, 

wymianę kotłów c.o. i ciepłej wody oraz prace adapta-

cyjne pomieszczeń piwnicznych na pracownie. W wywia-

dzie dla Gazety Dębickiej Pani dyrektor stwierdziła: 

Szkoła nasza mieści się w budynku, w którym był kiedyś 

żłobek, i co również widać – nie mamy tu luksusów. (...) 

Różne drobne naprawy i usterki wykonujemy sami lub 

przy pomocy rodziców naszych dzieci. W 1996 roku,  

z chwilą zatrudnienia księgowej, Pani Ireny Barnaś nasza szkoła uzyskała samodzielność finansową. 

Podczas uroczystych obchodów 30 - lecia naszej placówki Pani dyrektor Lucyna Malczyk otrzymała Na-

grodę Kuratora. Po zakończeniu pięcioletniej kadencji, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania po-

żegnała się z naszą szkołą. Jej praca została doceniona przez całą społeczność lokalną. 

 
 

 
 

 

 Fragmenty Kroniki Szkolnej 
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W 1996 roku obowiązki dyrektora objęła Pani Helena 

Frodyma. W 1999 r. wraz z reformą administracyjną nad-

zór nad naszą szkołą objęło Starostwo Powiatowe w Dę-

bicy oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W tym sa-

mym roku, w wyniku reformy edukacji nasza placówka 

zmieniła nazwę na Zespół Szkół Specjalnych. Utworzono  

I klasę gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysło-

wym w stopniu lekkim oraz I klasę gimnazjum dla u. u.  

w stopniu umiarkowanym i znacznym. W 2000 roku roz-

poczęto remont budynku: położono nowy dach, wymie-

niono okna na piętrze. Dzięki zabudowie dwóch tarasów 

powstały nowe pomieszczenia: sala do gimnastyki korek-

cyjnej, dwie sale lekcyjne oraz gabinet logopedy, dyrek-

tora i sekretariat. Na początku 2002 roku wyremonto-

wano łazienki, urządzono stołówkę, położono płytki na 

schodach i w dolnym korytarzu; na parterze wymieniono 

stolarkę okienną, wykonano schody przy głównym wej-

ściu oraz podjazd od strony parkingu. 

Na progu roku szkolnego 2002/2003 pełniącą obo-

wiązki dyrektora szkoły została Pani Halina Mrzygłód. Po 

rezygnacji Pani Heleny Frodymy z funkcji dyrektora pierw-

szego marca 2003 r. osobą pełniącą obowiązki dyrektora 

została Pani Marta Biłas. Po wygranym konkursie zarzą-

dza Zespołem Szkół Specjalnych w Dębicy. W czasie wa-

kacji osuszono fundamenty, docieplono ściany, wyko-

nano nową elewację.  

Pierwszego września 2003 r. została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa z oddziałami przy-

sposabiającymi do pracy dla uczniów z u.u. w stopniu umiarkowanym i znacznym. Powstała również 

świetlica szkolna wraz ze stołówką. Pod skrzydła Zespołu Szkół Specjalnych trafiła Grupa Wychowaw-

cza pełniąca rolę świetlicy na Oddziale Dziecięcym ZOZ w Dębicy i działała tam nieprzerwanie przez 

kilkanaście lat. Pani dyrektor podjęła starania o wykonanie solidnego ogrodzenia szkoły, o ocieplenie 

budynku, wykonanie odwodnienia i nowej elewacji. Rok później rozpoczęła działalność Szkoła Przyspo-

sabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacz-

nym. 

W 2007 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  

W 2008 roku powstały dwie pracownie internetowe, które w trzech edycjach przez kolejne lata były 

unowocześniane. Wkrótce ofertę naszej szkoły poszerzono o  Salę Doświadczania Świata, dwa stano-

wiska do nauki komunikacji pozawerbalnej, a następnie powstał  gabinet do terapii metodą Tomatisa 

i do Biofeedbacku. Dzięki pozyskanym środkom powstały szkolne pracownie: biologiczna, chemiczna, 

fizyczna, matematyczna oraz nauczania początkowego. Zakupiono nowoczesne sprzęty dydaktyczne 

do terapii logopedycznej. Powstało Multimedialne Centrum Edukacji i Bibliotek, które w 2015 r. dopo-

sażono z Narodowego Programu Czytelniczego. W ramach programu „Radosna szkoła” pozyskano wy-

posażenie do świetlicy i Sali do Terapii Integracji Sensorycznej. Do 2017 r. zamontowano windę, zain-

stalowano Aktywne tablice, projektory, monitory dotykowe; zakupiono laptopy. 
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Ciągle rosła liczba uczniów, jednak szkoła posiadała 

zbyt małą liczbę pracowni, a sale lekcyjne często pełniły 

funkcję gabinetów terapeutycznych. Z inicjatywy dyrek-

cji, nauczycieli, a także rodziców ponownie podjęto próbę 

polepszenia warunków nauczania  dzieci i młodzieży z nie-

pełnosprawnościami. W tym celu wystosowano szereg 

pism do organu prowadzącego ZSS w Dębicy. Osoby, któ-

rym leżało na sercu dobro uczniów systematycznie 

uczestniczyły w posiedzeniach Rady Powiatu, Komisjach: 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Budżetowo – Finan-

sowej; Zdrowia, Spraw Społecznych, a także w rozmo-

wach z władzami Urzędu Miasta, by pilnie poczyniono 

skuteczne starania o uruchomienie nowej placówki oraz 

przedszkola.   

W 2021 roku placówka ponownie została wyposa-

żona w sprzęty i programy dla uczniów o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych w ramach programu „Aktywna ta-

blica” oraz w sprzęt z „Laboratoriów przyszłości”.  

W 2022 r. nasza szkoła stała się Wiodącym Ośrodkiem Ko-

ordynacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczym. To  

u nas jest realizowany program „Za życiem”, który cieszy 

się dużym zainteresowaniem rodziców.  

Ukoronowaniem wysiłku wielu zaangażowanych  

w budowę nowoczesnego obiektu osób jest otwarcie no-

wej siedziby przy ul. Parkowej 1A. Dnia 1 września rozpo-

częliśmy rok szkolny 2022/23 w ekologicznej i przyjaznej 

szkole witając Uczniów, Rodziców i Gości na pełnowymia-

rowej sali gimnastycznej. Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków do 

edukacji, terapii oraz rozwoju talentów i pasji. Pomogą w tym świetnie wyposażone pracownie, sale 

do rewalidacji, rehabilitacji oraz polisensoryczny ogród. Możemy się o tym przekonać przeglądając na-

szą stronę internetową http://zssdebica.edu.pl .Tam też zamieszczane są aktualności z Zespołu Szkół 

Specjalnych w Dębicy. 

CO JEST NAJBARDZIEJ ZASKAKUJĄCE W HISTORII WASZEJ SZKOŁY? 

Bogusława Strzyż: Przeglądając Kronikę Spółdzielni Uczniowskiej „Promyk” działającej od 1967 r. 

przy Szkole Podstawowej Nr 7 widać dobitnie – dzięki załączonym dyplomom, podziękowaniom, po-

twierdzeniom wpłat, że społeczność szkoły specjalnej od początku swojego istnienia ma zakodowane 

w genach pomaganie, wspieranie szlachetnych akcji. 

Już po pierwszym roku działalności SU czystą nadwyżkę podzielono zgodnie ze statutem i 20 zł 

przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W kolejnych latach kontynuowano 

wsparcie CZDZ; organizowano działania zarówno ekologiczne jak i dobroczynne: sadząc kwiaty wokół 

budynku, drzewa w parku, zbierając surowce wtórne, organizując dożywianie, wpłacając na książeczkę 

mieszkaniową dla wychowanka Domu Dziecka i na Fundusz Mieszkaniowy Sierot w Poznaniu. 
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Pomimo skromnych warunków, w jakich odbywało się nauczanie, uczniowie wraz z opiekunką 

Spółdzielni Uczniowskiej – Panią Marią Grych w 1971 roku przeznaczają niebagatelną (jak na ich bu-

dżet) kwotę 50 zł na odbudowę Zamku Królewskiego  

w Warszawie, a potem kolejne, znacznie większe datki. 

Zorganizowano również zbiórkę na NFOZ, Pomnik Matki 

Polki w Łodzi, Pomnik Generała Bema oraz na odbudowę 

zabytków Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. W 1985 r. wpła-

cono 800 zł na Narowy Czyn Pomocy Szkole. Wśród szla-

chetnych odruchów serca – czytamy w kronice SU – o po-

mocy udzielonej Armenii po trzęsieniu ziemi w 1988 r.,  

a rok później ofiarom demonstracji w Rumunii. 

Przez szereg lat istnienia naszej placówki sami orga-

nizujemy pomoc naszym podopiecznym w ramach PCK, 

Stowarzyszenia Z potrzeby Serca: tj. Marcinkowe Rogale, 

doposażanie w sprzęt rehabilitacyjny, etc. Wspieramy 

również akcje charytatywne organizowane przez inne 

szkoły, instytucje: DPS-y, hospicja, PDDz oraz akcje tj. Pola 

nadziei, Paczuszka dla maluszka, Razem na święta. 

Jednak to, co jest najbardziej charakterystyczne pod-

czas oglądania zarówno tych czarno- białych zdjęć w sta-

rych kronikach, jak i tych kolorowych w wersji elektro-

nicznej – to jest zawsze radość, uśmiech i entuzjazm na 

twarzach zarówno naszych Uczniów, Pań – Opiekunek oraz Nauczycieli. Pomimo trudnych wyzwań – 

serdeczność, życzliwość i troskę mamy w naszym DNA. 

OFERTA EDUKACYJNA ZSS 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

NA CZYM POLEGA PRACA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMA-
GANIA ROZWOJU DZIECKA? 

Odpowiedzi udzielają nauczyciele Zespołu WWRDz:  

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka skupiają 

się na jak najbardziej zróżnicowanej stymulacji dziecka w każ-

dym obszarze rozwojowym. W ramach zajęć usprawniamy ob-

szary poznawcze, w których występują deficyty oraz doskona-

limy umiejętności już nabyte. Zajęcia są skierowane do dzieci od momentu wykrycia niepełnospraw-

ności aż do rozpoczęcia nauki w szkole. 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA I JAK WYGLĄDA ICH OR-
GANIZACJA? 

Odpowiedzi udzielają nauczyciele Zespołu WWRDz:  
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Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone przez odpowiednio 

wykwalifikowanych terapeutów i są dobierane według potrzeb dziecka określonych w opinii o potrze-

bie wczesnego wspomagania. W naszej placówce oferujemy terapię 

w zakresie: 

 logopedii, 

 neurologopedii, 

 integracji sensorycznej (SI), 

 rehabilitacji ruchowej, 

 stymulacji funkcji poznawczych, 

 stymulacji funkcji komunikacyjnych i społecznych, 

 psychologii, 

 surdopedagogiki, 

 tyflopedagogiki. 

Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem w wymiarze dwóch godzin zegarowych, raz w tygo-

dniu. 

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI DZIECKU I JEGO RODZINIE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH WCZESNEGO 
WSPOMAGANIA ROZWOJU? 

Odpowiedzi udzielają nauczyciele Zespołu WWRDz: 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą przynieść wiele pozytywnych rezultatów. Jest to 

spowodowane większą podatnością małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie szybsze 

postępy w usprawnianiu zaburzonych obszarów oraz łatwiejsze opanowanie wypracowanych nawy-

ków czy umiejętności. Ponadto, ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego ist-

nieje możliwość korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów. 

W ciągu pierwszych czterech lat życia dziecka wytwarza się połowa wszystkich połączeń pomiędzy 

komórkami mózgowymi, które umożliwiają późniejszą naukę. 

Wczesna interwencja rewalidacyjna zwiększa możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń o postę-

pującym przebiegu, a czasami nawet całkowitego zatrzymania 

niekorzystnych zmian. Duże znaczenie ma fakt, że w naszej pla-

cówce zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem. Ta 

forma pracy pozwala terapeucie całkowicie skupić się na pracy 

z małym podopiecznym, ustalić jego potrzeby i możliwości roz-

wojowe w celu doboru odpowiednich oddziaływań stymulują-

cych jego rozwój. Dziecko, dzięki atrakcyjnej formie zajęć, stop-

niowo opanowuje nowe umiejętności, a regularne spotkania 

oraz instruktaże i wskazówki dla rodziców, dotyczące pracy w domu, pozwalają na kontynuowanie te-

rapii w warunkach domowych. 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 

CO KRYJE SIĘ POD NAZWĄ ZAJĘCIA REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE? 

Anna Borkowska (nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze): Zajęcia rewa-

lidacyjno - wychowawcze mają na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
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intelektualną w stopniu głębokim, budzenie zainteresowania otoczeniem, rozwijanie samodzielności, 

a także dobre funkcjonowanie w codziennym życiu, stosownie do możliwości psychofizycznych oraz 

indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

KTO JEST ADRESATEM ZAJĘĆ? 

Anna Borkowska: Adresatem zajęć prowadzonych w naszej placówce są dzieci i młodzież z nie-

pełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewali-

dacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psy-

chologiczno-pedagogicznych, a także w publicznych poradniach specjalistycznych. 

JAK DŁUGO DZIECI MOGĄ KORZYSTAĆ Z TAKIEJ FORMY WSPOMAGANIA ROZWOJU? 

Anna Borkowska: Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 3 lata - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 25 lat. 

DO GRUPY UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – 
WYCHOWAWCZYCH NALEŻĄ UCZNIOWIE ZE SPEKTRUM AUTYZMU. CZYM 
JEST AUTYZM? 

Aneta Żądło (oligofrenopedagog): Autyzm to zaburzenie neurorozwo-

jowe, które objawia się na trzech płaszczyznach: interakcji społecznych, ko-

munikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zachowań i zainteresowań  

u dziecka np. sztywnych normach w zabawie, stereotypowych wzorcach ak-

tywności. 

KIEDY RODZIC POWINIEN ZWRÓCIĆ SIĘ PO SPECJALISTYCZNĄ POMOC? 

Aneta Żądło: Do symptomów, które najbardziej niepokoją rodziców należą najczęściej: brak ga-

worzenia, brak komunikacji wzrokowej w 1 r.ż., brak pojedynczych słów około 16 miesiąca, nieumie-

jętność wypowiadania się, brak formułowania prostych zdań około 2 r.ż., brak reakcji na swoje imię, 

osłabiony kontakt wzrokowy, brak lub niespójna reakcja na dźwięk, brak zainteresowania zabawkami 

i interakcji z dorosłymi w sytuacji zabawowej, brak uśmiechu społecznego. A także różne stereotypie 

(czyli powtarzanie tej samej czynności, zabawy), fiksacje (np. na punkcie jakiejś zabawy, dźwięku, itp.), 

izolacje od środowiska (czyli unikanie kontaktu z innymi dziećmi, dorosłymi - „zamykanie się w swoim 

świecie”), brak poczucia bezpieczeństwa – w tym ataki paniki, zaburzenia schematu ciała, a także sche-

matyczne i rutynowe działania, niechęć do podejmowania 

nowych decyzji, celowych aktywności oraz ograniczona ak-

tywność poznawcza. W takich sytuacjach najlepiej, aby ro-

dzic skontaktował się ze specjalistami w celu diagnozy pro-

blematycznych zachowań. Niekoniecznie musi być to au-

tyzm, ale warto zgłosić się na badanie przez specjalistę. 

Każde dziecko jest inne i może rozwijać się w swoim tempie. 

Jednak im wcześniejsza diagnoza, tym szybsza możliwość 

udzielenia wsparcia.  

Zalecana jest diagnoza kompleksowa: zarówno pedagogiczna, psychologiczna, jak i psychiatryczna, aby 

wiedzieć, czy dziecko jest w normie czy występuje również niepełnosprawność intelektualna, tak, by 

właściwie ocenić zakres zaburzeń i wdrożyć terapię. 
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NA CZYM POLEGA TERAPIA NA ZAJĘCIACH REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH? 

Aneta Żądło: Terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osób z autyzmem lub ze 

spektrum autyzmu prowadzimy w sposób behawioralny lub funkcjonalny, wzmacniamy pozytywne za-

chowania poprzez stosowanie systemu nagród za pozytywne zachowanie. Oczywiście podczas prowa-

dzenia terapii dziecka wykorzystujemy również różne pedagogiczne metody wspomagające m.in.: me-

todę Montessori, Knillów, Ruchu Rozwijającego, Muzykoterapii, Integracji Sensorycznej, Metody Do-

brego Startu, zajęć logopedycznych. Najważniejsze jest, żeby jak najwcześniej rozpocząć pracę z dziec-

kiem. Warto pamiętać, że autyzm to nie choroba, ale inne postrzeganie świata.  

JAKIE DŁUGOFALOWE ZMIANY MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ W FUNKCJONOWANIU WASZYCH PODO-
PIECZNYCH? 

Anna Borkowska: Wdrażanie nowych nawyków lub umiejętności wymaga wielu lat pracy.  

A zmiany są czasem ledwo zauważalne, mało spektakularne. Nas oraz rodziców cieszy każda pozytywna 

reakcja dziecka - taka, jak: 

 skupianie wzroku na nowo poznanych oso-

bach i przedmiotach;  

 rozpoznawanie po głosie danego nauczyciela  

i reagowanie na jego przyjście uśmiechem; 

 wyraźne zmniejszenie nadwrażliwości dotyko-

wej, np. podczas czesania włosów; 

 stymulacja zmysłu wzroku, słuchu, powonie-

nia w czasie ulubionych zabaw sensorycznych, czy 

bajkoterapii; 

 próba naśladowania nowych gestów oraz ich 

stosowania w celu komunikacji z otoczeniem.  

Żmudna, cierpliwa i wytrwała praca nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 

przynosi efekty w dużej mierze zależne od rodzaju i stopnia dysfunkcji oraz od konsekwentnego, peł-

nego miłości postępowania rodziców. My staramy się doceniać nawet niewielkie sukcesy każdego 

ucznia. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

CZYM RÓŻNI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ (MASOWEJ) 
OD SZKOŁY SPECJALNEJ? 

„Dzieci nie pojawiają się na świecie z załączoną instrukcją obsługi. Samemu trzeba 

nauczyć się, jak radzić sobie z każdym z nich, a gdy ci to zaczyna wychodzić, one 

postanawiają wyprowadzić się z domu. 

Richard Paul Evans 
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Alicja Nowak – Wilk (oligofrenopedagog, nauczyciel integracji 

włączającej): Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej specjal-

nej dążą do rozwijania autonomii ucznia, kształtowania poczucia 

godności oraz wdrażania do dobrego funkcjonowania zarówno  

w środowisku rodzinnym jak i społecznym. Podejmujemy wiele 

działań, aby dziecko nie tylko rozumiało, ale też przestrzegało obo-

wiązujące normy. Chcemy też wyposażyć go w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na 

miarę Jego indywidualnych możliwości korzystać z dóbr kultury oraz postrzegać siebie, jako warto-

ściową osobę. Aby dzięki zastosowanym metodom nauczania uczeń:  

 mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie; 

 zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania swoich potrzeb; 

 był zaradny w życiu codziennym; 

 uczestniczył na równi z innymi osobami w różnorodnych formach życia społecznego; 

 rozumiał otaczające go zjawiska przyrodnicze i kulturowe; 

 posiadał pozytywne poczucie własnej wartości oraz umiejętność dostrzegania swoich moc-

nych i słabych stron. 

W szkole podstawowej prowadzimy: 

1. Zajęcia edukacyjne typu: 

a) Funkcjonowanie osobiste i społeczne; 

b) Zajęcia rozwijające komunikowanie się; 

c) Zajęcia rozwijające kreatywność; 

d) Wychowanie fizyczne; 

e) Religia. 

Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i spo-

łecznego ucznia. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane rodzaje zajęć tj.: 

a) Funkcjonowanie osobiste i społeczne – to zajęcia pozwalające 

na zdobycie wiedzy z różnych obszarów, nauka praktycznych umiejęt-

ności oraz rozwijanie kompetencji społecznych; 

b) Zajęcia rozwijające komunikowanie się – służą nabywaniu ję-

zyka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowi-

sku w mowie, w piśmie oraz w każdy możliwy dla ucznia sposób (także 

z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komuni-

kacji - AAC); 

c) Zajęcia rozwijające kreatywność – rozwijają wyobraźnię, zainteresowania, motywację do dzia-

łania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażania prze-

żyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wy-

razu, także artystycznych, praktycznych i technicznych; 

d) Wychowanie fizyczne – rozwija sprawność i kondycję fi-

zyczną. Ważne jest, by po zakończeniu nauki w szkole ucz-

niowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego 

podejmowania aktywności fizycznej oraz wdrażania do 

dbałości o własne zdrowie; 

e) Religia – to zajęcia wprowadzające ucznia w świat wartości chrześcijańskich. 
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2. Zajęcia rewalidacyjne 

Zajęcia rewalidacyjne określone są w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym 

ucznia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres reali-

zowanych zadań z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. Głównym kryterium doboru zajęć są wyżej wymienione potrzeby, a także wzmacnianie jego 

aktywności. Ważna dla nas jest również ich przydatność praktyczna. Rewalidacja naszych uczniów po-

lega na usprawnianiu zaburzonych funkcji  dziecka i rozwijaniu lepiej funkcjonujących obszarów. Cele, 

formy i metody dostosowujemy do indywidualnych potrzeb według zasad opisanych przez współcze-

sne teorie nauczania. W ramach pracy z uczniem prowadzone są m.in. zajęcia z Integracji Sensorycznej 

SI, zajęcia psychoedukacyjne, logopedia, wspomaganie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz 

gimnastyka korekcyjna. 

JAKIE METODY SĄ NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W PAŃSTWA PLACÓWCE PODCZAS ZAJĘĆ? 

Alicja Nowak – Wilk: Proces nauczania - uczenia się uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

wymaga doboru metod, które odpowiadają cechom ich funkcjonowa-

nia poznawczego. Organizując kształcenie uczniów z niepełnospraw-

nością działamy wielozmysłowo, obrazowo wykorzystując aktywności 

ruchowe, odwołując się do bliskich uczniom doświadczeń związanych 

z własną osobą, przyrodą oraz otoczeniem społecznym. Dzięki tym ce-

chom wybrane metody mogą efektywnie wspierać rozwój dzieci  

o różnym zakresie sprawności i potencjale. Należą do nich Metody 

Aktywizujące, Metoda Osiemnastu Struktur Wyrazowych, czytania globalnego Glenn’a Domana, Me-

toda Jagody Cieszyńskiej. Do często stosowanych należy Metoda Marii Montessori, oparta na dokład-

nej obserwacji dzieci oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich. Dzięki temu uczniowie 

są bardziej skoncentrowani na zadaniu, dążą do samodzielności, mają większą wiarę w swoje możli-

wości, są pełne empatii i radości. Jest to metoda nauczania wielozmysłowego. Natomiast Metoda Do-

brego Startu rozwija funkcje językowe, percepcyjne oraz ruchowe. 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY UCZNIA SĄ KSZTAŁTOWANE W SP? 

Alicja Nowak – Wilk: Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym jest budowanie Jego tożsamości, rozwijanie autonomii, poczucia godności, 

wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych,  

a w szczególności wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą korzystać - na miarę 

indywidualnych możliwości - z Jego wolności i praw człowieka. Ważne jest, aby uczeń:  

 mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie  

z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się;  

 był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidual-

nego poziomu sprawności i umiejętności; 

 znał i przestrzegał ogólnie przyjęte normy, by na równi z in-

nymi mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecz-

nego; 

 na miarę swoich możliwości rozumiał otaczające go zjawiska 

społeczne i przyrodnicze; 

 posiadał rzeczywisty obraz samego siebie w oparciu o pozytywne poczucie własnej wartości. 
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Wszyscy nauczyciele wraz z opiekunkami dokładają wszelkich starań, aby w atmosferze pełnej zro-

zumienia i życzliwości właśnie w taki sposób kształtować każdego ucznia szkoły podstawowej, by mógł 

stać się szczęśliwym, w miarę samodzielnym człowiekiem w dorosłym życiu. 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

JAKA JEST IDEA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY? 

Marta Reguła (oligofrenopedagog, Przewodnicząca Zespołu Wychowawczego SPdP): Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do peł-

nienia różnych dorosłych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych 

i edukacyjnych) aktywnego dorosłego życia. Nauka w szkole trwa trzy lata z możliwością przedłużenia 

etapu edukacyjnego o 1 rok.  

Kształcenie uczniów przebiega w oparciu o podstawę progra-

mową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających 

do pracy. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem 

opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania 

oraz tworzy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla 

ucznia. 

Nadrzędnym celem edukacji uczniów jest poszerzanie ich kompetencji osobistych, społecznych  

i komunikacyjnych, doświadczanie i rozumienie sytuacji związanych z dorosłym życiem. Priorytetem 

naszej placówki jest rozwijanie samodzielności oraz doskonalenie umiejętności praktycznych, a także 

przygotowanie do zatrudnienia wspomaganego, na otwartym rynku pracy lub do efektywnego funk-

cjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych. 

JAKIE ZAJĘCIA OFERUJE SPDP? 

Marta Reguła: W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się zajęcia edukacyjne oraz zajęcia 

rewalidacyjne. Do zajęć edukacyjnych zaliczamy: 

 Funkcjonowanie osobiste i społeczne – to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomo-

ści i umiejętności w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu 

dorosłego człowieka. Podczas lekcji młodzież nabywa 

nowe wiadomości nt. środowiska społeczno-kulturo-

wego, przygotowuje się do pełnienia różnych ról spo-

łecznych i rozwija kompetencje społeczne przydatne  

w dorosłym życiu; 

 Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć 

rozwijaniu umiejętności porozumiewania się poprzez 

mowę, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób, także  

z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC), również z wy-

korzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno-komunikacyj-

nej; 

 Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania; 

 Przysposobienie do pracy – ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli 

nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach 

pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym; 
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 Wychowanie fizyczne – to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną; 

 Religia – to lekcje kształtujące min. wartości i postawy chrześcijańskie;  

 Zajęcia rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć 

jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejęt-

nościach oraz wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych,  

a także społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem. 

CZY PODEJMOWANE SĄ DODATKOWE DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU  
W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY? 

Anna Nalepa-Proszowska 

(oligofrenopedagog): Podo-

pieczni z autyzmem, to niezwy-

kle różnorodna grupa dzieci,  

w której dominują przede 

wszystkim problemy z nawiązy-

waniem relacji z innymi ludźmi 

oraz właściwym wyrażaniem 

swoich myśli i uczuć. Mają one 

także trudności z inicjowaniem 

zabaw, preferują samotność  

i korzystają z ograniczonych, 

często schematycznych wzor-

ców zachowań, które nie zaw-

sze są zgodne z tymi powszech-

nie obowiązującymi. Jest to 

również grupa niejednorodna 

pod względem funkcjonowania zarówno społecznego jak i poznawczego czy komunikacyjnego. Poziom 

tych deficytów jest odmienny m.in. z uwagi na nasilenie objawów autyzmu. Na funkcjonowanie dzieci 

z autyzmem niezwykle duży wpływ ma także środowisko rodzinne i szkolne. W związku z tym im więcej 

wsparcia dostaną one w tych dwóch miejscach, tym bardziej prawdopodobne, że lepiej będą radziły 

sobie w dorosłym życiu. 

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efek-

tywne przygotowanie ich do dorosłości, praktyczne wdrażanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym 

lub chronionym rynku pracy. Celem jest także utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy  

i umiejętności; doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych oraz 

kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów 

w przyszłości. Uczniowie uczestniczą w wielu ciekawych i wzbogacających innowacjach edukacyjnych. 

Indywidualnie dobrane programy nauczania, konstruowane przez wszystkich nauczycieli pracujących 

z danym uczniem i konsultowane z rodzicami przyczyniają się do lepszego wychwytywania osobistych 

uzdolnień i upodobań, prowadzą do maksymalnego rozwijania potencjału poszczególnych uczniów. 

Wprowadzane przez szkołę praktyki czynią życie szkolne ciekawym, pasjonującym wyzwaniem, jedno-

cześnie zostawiają otwarte drzwi dla przyszłego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

 

 
 

 

Prace wykonane w ramach przedmiotu Szczycie 



 

 

STRONA | 18 

 

NA CZYM POLEGA SPECYFIKA ZAJĘĆ W RAMACH SPDP? 

Anna Nalepa-Proszowska: Każde dziecko z autyzmem rozwija się i funkcjonuje we właściwy dla 

siebie sposób. W edukacji dzieci z autyzmem niezwykle ważne jest indywidualne podejście. W procesie 

edukacji i wychowania należy się liczyć z tym, że uczeń ten będzie bardziej podatny na wszelkie zmiany, 

które dokonują się w środowisku zewnętrznym. Należy mieć świadomość, że nie można z góry skazy-

wać dziecka na porażkę i zakładać, że nie będzie w stanie wykonywać podstawowych czynności.  

Na początku konieczne jest przeprowadzenie rzetelnego wywiadu środowiskowego z rodzicami  

w celu określenia tego, jak dziecko funkcjonuje w domu, czego potrzebuje, jakie zachowania przejawia. 

Należy również dowiedzieć się, jak przebiegał rozwój  

w młodszym wieku. Po takiej rozmowie, poznaniu dziecka 

i określeniu jego sytuacji rodzinnej można starać się o do-

stosowanie oddziaływań do konkretnych potrzeb. Ważna 

staje się również pomoc dziecku w samodzielnej ocenie 

jego zachowania i odniesieniu go do aktualnie obowiązu-

jących norm i zasad. Istotna jest praca nad samooceną  

i właściwym reagowaniem na pewne bodźce pojawiające 

się w otoczeniu. Z tymi wszystkimi potrzebami musi pora-

dzić sobie nauczyciel, zapewniając odpowiednią stymula-

cję. Jest to o tyle trudne, że dzieci z autyzmem mają po-

ważne trudności z adaptacją do nowych warunków oraz 

reakcji i oczekiwań innych ludzi. Kiedy czują się mniej 

pewne i zagrożone - łamią podstawowe zasady i uciekają 

się do zachowań stereotypowych. W wieku szkolnym, 

dzięki właściwej pomocy, opiece i wychowaniu, można 

osiągnąć znaczne postępy w funkcjonowaniu oraz roz-

woju dziecka. Dlatego tak ważne jest prawidłowe formu-

łowanie poleceń i dostosowanie oczekiwań do możliwo-

ści dziecka. Niezbędne staje się zastosowanie kilku zasad:  

 Należy pracować na zadaniach, które mają se-

kwencyjny porządek, dzięki czemu łatwiej jest je 

analizować. 

 Język, którego się używa, powinien być prosty  

i jasny, żeby dzieci z autyzmem mogły zrozumieć 

komunikat (należy używać tak małej liczby słów, 

jak to tylko możliwe). 

 Dzieci z autyzmem nie rozumieją sarkazmu i metafor, w związku, z czym należy unikać ich uży-

wania. 

 Jeśli nauczyciel ma poczucie, że uczeń nie zrozumiał polecenia, powinien je powtórzyć. 

 Należy wprowadzać plan dnia, dzięki któremu uczeń będzie miał świadomość, jakie czynności 

będą wykonywane. 

 
 

 
 

 

 
Poczęstunek przygotowany przez uczniów 
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 Uczenie zasad życia społecznego i reguł obowią-

zujących w klasie może znacznie poprawić jakość 

pracy ucznia autystycznego. 

Nauczyciel musi wykazać się niezwykłą elastyczno-

ścią i cierpliwością w pracy z dziećmi z autyzmem. Powi-

nien posiadać wiedzę na temat różnych metod, z których 

może czerpać w trakcie podejmowanych przez siebie 

działań, by lepiej oddziaływać na dziecko i uatrakcyjniać 

zajęcia. 

W JAKIEJ DZIEDZINIE OSOBY AUTYSTYCZNE MOGĄ OD-
NIEŚĆ SUKCES? 

Anna Nalepa-Proszowska: Przysposobienie do pracy 

ma na celu przygotowanie m.in. osób autystycznych do 

aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umie-

jętności niezbędnych przy wykonywaniu pracy w różnych 

dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu 

społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu 

uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności 

praktycznych i wykonywania czynności w pracy wynikają-

cych z następujących dziedzin:  

 Gospodarstwo domowe – obejmuje zakres prac 

opartych na prowadzeniu gospodarstwa domo-

wego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz 

sporządzanie i wydawanie posiłków. 

 Prace ogrodnicze – w ramach tych zajęć ucznio-

wie, pod opieką nauczycieli, dbają o tereny wokół 

szkoły. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. 

W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny 

w pomieszczeniach szkoły. Uczą się także sztuki 

układania dekoracji z roślin.  

 Prace biurowe – to nauka obsługi urządzeń biu-

rowych typu: kserokopiarka, bindownica, lamina-

tor itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie. 

 Prace stolarskie – podczas których uczniowie 

zdobywają umiejętności pracy z drewnem. W za-

jęciach stolarskich biorą udział głównie chłopcy, wykonują proste prace stolarskie. 

 Elementy szycia ręcznego i maszynowego – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdob-

nych w drobnych naprawach krawieckich oraz w haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ście-

reczki, rękawic kuchennych, poszewek.  

 Rękodzielnictwo – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z za-

stosowaniem różnych technik oraz materiałów. 

 
 

  

 

 
Prace dekoratorskie w wykonaniu uczniów klas 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
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W ramach szeroko rozumianej pracy uczniowie wdra-

żani są do punktualności, umiejętności przygotowania swo-

jego warsztatu pracy, wykonywania sekwencji czynności od 

początku do końca. W rezultacie takiego kształcenia absol-

wenci mogą w przyszłości zdobyć zatrudnienie jako pracow-

nicy niewykwalifikowani i wykonywać określone przez pra-

codawcę prace pomocnicze. 

W JAKI SPOSÓB ROZWIJANA JEST SAMODZIELNOŚĆ 
UCZNIÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE ICH DO PODJĘCIA 
PRACY? 

Marta Reguła: W celu nabycia praktycznych umiejętno-

ści niezbędnych do podjęcia pracy w różnych dziedzinach 

oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i za-

wodowym szkoła zapewnia uczniom zajęcia przysposobienia 

do pracy. 

Są to zajęcia, podczas których uczniowie opanowują 

podstawowe umiejętności oraz wykonują różne prace z za-

kresu dekoratorstwa, uprawy roślin, gospodarstwa domo-

wego, szycia, prac biurowych, porządkowych oraz stolar-

skich. 

Organizowane są również praktyki wspomagane poza 

terenem szkoły z udziałem nauczyciela, który pełni rolę tre-

nera pracy. Przygotowują one młodzież do podjęcia samo-

dzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopaso-

wanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy. 

PRAKTYKI WSPOMAGAJĄCE POZA TERENEM SZKOŁY 

PRAKTYKI UCZNIÓW W ZAKŁADZIE KRAWIECKIM U PANI MARZENY MICHOŃ ORAZ W ZAKŁADZIE 
KRAWIECKIM "DORIS" POD OPIEKĄ P. EWY GÓRECKIEJ I P. MAGDALENY PRZYBYCIEŃ 

Ewa Górecka (oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel PdP): Uczniowie klas przysposabiających 

do pracy uczestniczyli w praktykach na terenie zakładu krawieckiego P. Marzeny Michoń oraz w zakła-

dzie krawieckim "Doris". Dzięki uprzejmości Pań nasi podopieczni mogli poszerzyć swoją wiedzę na 

temat krawiectwa, przypomnieć sobie nazwy i zastosowanie maszyn, urządzeń oraz przyborów kra-

   

Prace wykonywane w ramach przedmiotu Gospodarstwo domowe 
   

 
 

 

 

 

 
Prace plastyczne uczniów 
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wieckich, a przede wszystkim zobaczyć ich użycie w praktyce. Uczniowie wykazali duże zainteresowa-

nie podczas poznawania zasad obsługi maszyn krawieckich. Z pomocą Pań młodzież mogła wykonać 

podstawowe czynności tj. "zdejmowanie wymiarów", nanoszenie ich na formę lub obliczanie ilości po-

trzebnego materiału do wykonania danego zamówienia. Wszyscy mogli przyglądać się czynnościom, 

jakie krawcowe wykonują na co dzień szyjąc, przerabiając i naprawiając odzież. Panie zachęciły 

uczniów do wykorzystania swoich umiejętności w praktyce, wykonując z nimi proste czynności kra-

wieckie. W ramach usług świadczonych przez zakłady krawieckie uczniowie mogli również zaobserwo-

wać sposób obsługi klientów oraz fachowej konwersacji. 

PRAKTYKI UCZNIÓW W HOTELU „MILLENIUM” POD OPIEKĄ P. EWY GÓRECKIEJ ORAZ P. ANNY NA-
LEPY-PROSZOWSKIEJ 

Ewa Górecka: Będąc pod życzliwą i fachową opieką pracownic hotelu ucz-

niowie SPdP nabywali praktyczne i teoretyczne doświadczenia z zakresu prac 

porządkowych, związanych z utrzymaniem wysokiego standardu w pokojach 

hotelowych. Dowiedzieli się, jak poprawnie planować pracę, dzielić na poszcze-

gólne etapy, aby efektywnie ją wykonać. Zdobyli wiedzę z zakresu przeznacze-

nia, bezpośredniego wykorzystania środków czyszczących oraz obsługi urzą-

dzeń mechanicznych i elektrycznych wykorzystywanych w pracach porządko-

wych. Serdecznie dziękujemy właścicielom firm za przyjęcie nas, za okazaną 

cierpliwość i entuzjazm, który udzielił się również naszym uczniom w trakcie 

poznawania tajników sztuki krawieckiej oraz hotelarskiej. 

PRAKTYKI W RAMACH PRZEDMIOTU „UPRAWA ROŚLIN” 

Anna Chęciek (oligofrenopedagog, nauczyciel w 

SPdP): W ramach przedmiotu „uprawa roślin” ucznio-

wie odbywają praktyki zarówno w sklepach z asorty-

mentem urządzeń i narzędzi ogrodniczych, jak  

i w okolicznych szkółkach drzew i krzewów. Obcowa-

nie z naturą daje im nie tylko wiele radości, ale i przy-

gotowuje do pracy po zakończeniu szkoły. 

UDZIAŁ W PRAKTYKACH Z ZAKRESU PRAC BIUROWYCH 

Monika Król – Moździerz (oligofrenopedagog, nauczyciel w SPdP): Uczniowie Szkoły Przysposa-

biającej do Pracy wzięli udział w zajęciach poza terenem szkoły z zakresu prac biurowych. Uczestnicy 

praktyk poznali zasady funkcjonowania sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy. Za-

poznali się z przydziałem obowiązków na stanowisku sekretarki i intendentki. Obejrzeli wyposażenie 

pomieszczenia. Rozpoznawali narzędzia wykorzystywane do wykonywania prac biurowych. Pracowali 

z użyciem dziurkacza, zszywacza, niszczarki i kserokopiarki. 

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRAC BIUROWYCH 
ORAZ UPRAWY ROŚLIN 

Monika Król – Moździerz: Uczniowie 

SPdP z klas II/III PB i II/III PC wzięli udział w za-

jęciach poza terenem szkoły z zakresu prac biu-

rowych oraz uprawy roślin. Uczestnicy praktyk 

poznali zasady funkcjonowania hurtowni z ar-
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tykułami szkolnymi, opakowaniami i dekoracjami. Obejrzeli wyposażenie biura i magazynów hurtowni. 

Zapoznali się z narzędziami wykorzystywanymi do obsługi hurtowni i sklepów z artykułami papierni-

czymi. Pracowali z użyciem metkownicy, umieszczali cenę na artykułach przeznaczonych do sprzedaży, 

gotowe artykuły układali w kartonach. Rozładowali towar i ułożyli go w magazynie. 

Anna Chęciek: Mieli również okazję zapoznać się z gatunkami roślin w ogrodzie otaczającym hur-

townię. Wykonali drobne prace pielęgnacyjne. Uczniowie w ramach zajęć w szkole przygotowali po-

dziękowania dla właścicieli firmy za miłe przyjęcie oraz umożliwienie im wzięcia udziału w praktykach 

wspomagających i wręczyli je na pożegnanie Państwu Szulom i pani Agnieszce Łabie – właścicielom 

Hurtowni PEPEL w Dębicy. 

PRAKTYKI WSPOMAGAJĄCE W MOTO OGRÓD SERWIS 

Anna Chęciek, Monika Król – Moździerz: Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z klas II/III 

PC i II/III PD wzięli udział w zajęciach z zakresu uprawy roślin oraz elementów prac biurowych. Uczest-

nicy praktyki mieli okazję zapoznać się z pracą 

w sklepie i serwisie ogrodniczym oraz wykonać 

prace biurowe, które są niezbędne przy pro-

wadzeniu takiej działalności. Wszyscy mieli 

możliwość poznania zasad funkcjonowania 

firmy handlowo-usługowej. Uczestnikom zajęć 

został przedstawiony zakres usług, asortyment 

sklepu ogrodniczego, oraz maszyny i urządzenia używane przy prowadzeniu serwisu urządzeń ogrod-

niczych. Uczniowie przygotowali dla firmy MOTO OGRÓD SERWIS formularze „Protokołów przyjęcia 

do naprawy” i „Protokołów naprawy”, opieczętowali ulotki promocyjne oraz (pod kontrolą właścicieli 

i nauczycieli) wycenili i ustawili na półkach towar przeznaczony do sprzedaży. 

PRAKTYKI W CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W DĘBICY 

Barbara Kołodziej (oligofrenopedagog, nauczyciel w SPdP): Młodzież ze Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy z klasy III PA odbyła praktyki z zakresu prac porządkowych w Centrum Materiałów Budowla-

nych w Dębicy. W czasie pobytu wykonywali prace związane z segregowaniem materiałów budowla-

nych oraz porządkowaniem magazynu. 

PRAKTYKI GASTRONOMICZNE W „THE GEORGE” 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog, nauczyciel w SPdP): Gastropub 

przy ul. Raczyńskich w Dębicy stał się przyjaznym miejscem do zorganizowa-

nia praktyk dla młodzieży z naszej placówki. Dzięki długoterminowej umowie 

od października 2018 r. do czerwca 2019 r. uczniowie ze Szkoły Przysposa-

biającej do Pracy zdobywali fachową wiedzę i doskonalili swe umiejętności: 

przygotowywali główne składniki do potraw kuchni włoskiej, meksykańskiej 

oraz do hamburgerów. Obsługiwali profesjonalny sprzęt, porządkowali sale. 

Dzięki praktykom uczniowie poznali tajniki wykonywania potraw z różnych regionów świata oraz realia 

funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Współdziałanie z młodym zespołem pracowników motywo-

wał ich do starannego wykonywania powierzonych zajęć i był ważnym krokiem w stronę dorosłości. 

WE WŁOSKIEJ RESTAURACJI – PIZZERII PIETRO PARTY 

Bogusława Strzyż: Podczas zajęć kulinarnych z szefem "Pietro Party" w Czarnej młodzież poznała 

historię powstania, sposobu przyrządzania oraz wypieku tradycyjnej pizzy. Praktykanci samodzielnie 
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wyrabiali ciasto, komponowali dodatki według własnego upodobnia oraz 

wkładali placki o różnorodnych kształtach na długich szuflach do pieca opa-

lanego drewnem. Oprócz prezentacji umiejętności kulinarnych właściciel 

przygotował kilka atrakcji, tj. karmienie zwierząt w mini ZOO, dyskotekę  

w stylu latino. Uczniowie mieli okazję do wykazania się swoimi umiejętno-

ściami kulinarnymi oraz do świetnej zabawy.  

POZNAJEMY PRACĘ W „SWEET PARK” 

Bogusława Strzyż: W ramach 

praktyk wspomaganych poza terenem 

szkoły młodzież z kl. II PA zapoznała się z funkcjonowaniem se-

zonowego punktu gastronomii, organizacją pracy oraz oferowa-

nym dla klientów menu typu: fitnesowe przekąski, gofry, gorące 

i zimne napoje, a przede wszystkim przepyszne, wielosmakowe, 

naturalne lody i sorbety. Uczniowie SPdP mogli też sami poćwi-

czyć umiejętność nakładania lodów, ważenia każdej porcji i pła-

cenia za swoje zamówienie. 

PRACUJEMY W PLENERZE W RESTAURACJI „COMPASS” 

Bogusława Strzyż: W celu nabycia praktycznych umiejętności związanych z pracą uczniowie klasą 

II PA odbyli praktykę w restauracji „Compass”. Menager zapoznał młodzież ze specyfiką firmy, z ofero-

wanymi w menu potrawami, deserami oraz zasadami nakrywania do stołu 

stosownie do okoliczności. Uczestnicy praktyki mieli też szansę wcielić się 

w rolę pracowników obsługi, przygotowując taras do obsługi gości. Zajęcia 

w plenerze uczniowie SPdP wykonywali z wielkim zaangażowaniem. Po-

nadto, w ubiegłych latach uczniowie SPdP odbyli szereg praktyk w restau-

racjach: LORD, DWOREK NA WOLICY, CZARNY SEZAM, PAPPAS, STEAK HO-

USE, w bistro BERGAMOTKA oraz w Garmażerni i Naleśnikarni. Gościniec 

Dębicki zapewnił Im udział w warsztatach hotelarskich, a kwiaciarnia 

FLORA we florystycznych.  

DLA KOGO JESTEŚMY? 

DO JAKIEJ GRUPY DZIECI ADRESOWANA JEST OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH? 

Alicja Nowak – Wilk (oligofrenopedagog, nauczyciel integracji włączającej): Do naszej placówki 

uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym. U osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obserwujemy zaburzenia pro-

cesów orientacyjno-poznawczych, spostrzegania, uwagi, pamięci, procesów emocjonalnych, motywa-

cyjnych oraz dojrzałości społecznej. Generalnie, osoby te po osiągnieciu dojrzałości fizycznej mogą sa-

modzielnie żyć i pracować. 
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U dzieci i młodzieży czasami diagnozowane są również inne dysfunkcje. 

Do sprzężeń należą zaburzenia: lękowe, nastroju, mowy, choroby narządu 

wzroku, słuchu, wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, epilepsja, wro-

dzone i nabyte wady serca, choroby układu trawiennego, zaburzenia czynności 

dróg moczowych oraz choroby nerek.  

Najczęstszymi sprzężeniami jest mózgowe porażenie dziecięce oraz zabu-

rzenia metaboliczne, endokrynologiczne, a także całościowe zaburzenia roz-

wojowe z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji wer-

balnej oraz zaburzeniami behawioralnymi np. Autyzm, Zespół Aspergera. 

JAKIE SYMPTOMY PRZEMAWIAJĄ ZA TYM, ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM  
AUTYZMU? 

Danuta Wadas (oligofrenopedagog pracująca z dziećmi ze spektrum autyzmu): Autyzm jest za-

burzeniem neurorozwojowym, którego przyczyny nie są w pełni znane. Ponieważ zaburzenia mogą 

mieć różne symptomy używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spec-

trum Disorder – ASD); odpowiednikiem w języku polskim jest określenie: całościowe zaburzenia roz-

wojowe (CZR). Objawia się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, 

uczenia się, zainteresowań oraz różnorodnym schematem zachowań. 

CO BUDZI NAJWIĘKSZY NIEPOKÓJ RODZICÓW? 

Danuta Wadas: Cechą charakterystyczną autyzmu jest to, że do pewnego momentu nie daje żad-

nych istotnych objawów – wszystko wskazuje na to, że dziecko rozwija się prawidłowo. Zmiana nastę-

puje najczęściej między 18 a 48 miesiącem życia.  

W pierwszym okresie rozwoju zaburzenie dotyczy 

głównie nieprawidłowości w odbieraniu i przetwarzaniu 

bodźców sensorycznych. Przejawia się to m.in.: problemami 

w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, braku lub osłabie-

niu reakcji na bodźce dźwiękowe, zwłaszcza na wołanie po 

imieniu, może także występować nadwrażliwość na dotyk, 

światło, dźwięki.  

W kolejnych etapach występują: brak zainteresowania 

zabawkami oraz interakcji z rodzicami w sytuacjach zabawowych, brak uśmiechu społecznego, izolo-

wanie od środowiska, ciągłe powtarzanie tej samej czynności lub zabawy (stereotypie), brak poczucia 

bezpieczeństwa, niechęć do podejmowania nowych aktywności, zaburzenia schematu ciała, a także 

rutynowe i schematyczne działania oraz ograniczona aktywność poznawcza. 

JAKĄ POMOC MOGĄ UZYSKAĆ DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE PODSTAWOWEJ? 

Danuta Wadas: Przede wszystkim diagnozę funkcjonalną PEP-R, której celem jest ocena umiejęt-

ności dziecka i opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego. Terapia dobie-

rana jest indywidualnie do potrzeb danego dziecka. 

W pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu stosujemy: kompleksowy program terapii TEACCH,  

w której nauczanie jest ustrukturalizowane i oparte na skutecznych technikach rozwijających umiejęt-

ności ucznia oraz ich wykorzystanie w sposób jak najbardziej samodzielny (organizacja fizycznego 
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otoczenia, korzystanie z planów zajęć, używanie wizualnych pomocy 

dydaktycznych); terapię behawioralną (wzmacnianie pozytywnych za-

chowań dzieci poprzez stosowanie systemu nagród); terapię poznaw-

czo – behawioralną; treningi umiejętności społecznych; terapię mowy 

i umiejętności komunikacyjnych; naukę codziennych czynności.  

Ponadto podczas prowadzenia terapii dziecka wykorzystujemy 

również różne metody wspomagające m.in.: Arteterapię, Biofee-

dback, Dogoterapię, Muzykoterapię, metodę Montessori, Knillów, Ruchu Rozwijającego, Dobrego 

Startu oraz Integrację Sensoryczną. 

CZY ZDARZAJĄ SIĘ UCZNIOWIE ZE SCHORZENIAMI GENETYCZNYMI? 

Alicja Nowak - Wilk: Są też uczniowie, którzy posiadają schorzenia uwarunkowane genetycznie. 

Wśród czynników genetycznych diagnozowane są zmiany związane z liczbą lub strukturą chromoso-

mów, z mutacjami pojedynczego genu, poligenowym lub epigenetycznym dziedziczeniem danej cechy. 

W oparciu o moje obserwacje mogę stwierdzić, że uczniowie z licznymi dysfunkcjami charaktery-

zują się zaniżoną samooceną, nieśmiałością. Czasami, ze względu na swoją indywidualność niechętnie 

integrują się z grupą rówieśniczą. Zdarza się, że w sytuacji, kiedy mają możliwość wystąpienia publicz-

nego – pozbawione tremy – otwierają i ośmielają się. Okazują się dziećmi o wielu talentach. Wbrew 

pozorom potrafią odnaleźć się też w wielu sytuacjach społecznych. Wykazują się zaradnością, nawią-

zują dobre relacje z osobami, które okazują im swoje zainteresowanie i akceptację.  

Ze względu na różnorodne potrzeby proponujemy naszym podopiecznym wsparcie Stowarzysze-

nia „Z Potrzeby Serca” lub szeroką ofertę zajęć sportowych w Klubie „Dragon” - działających przy Ze-

spole Szkół Specjalnych w Dębicy. Rodzice wraz z uczniami mogą też skorzystać z pomocy PEFRON-u 

oraz MOPS-u w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny. 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE I REWALIDACYJNE 

LOGOPEDIA 

JAKIE METODY PRACY STOSUJE PANI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ? 

Karina Lewtak (neurologopeda): W terapii logopedycznej wykorzystuję wiele 

metod, a ich wybór uwarunkowany jest rodzajem występującego zaburzenia  

i dostosowany do potrzeb oraz możliwości ucznia. Należą do nich: 

 metoda wzrokowa – polega na zademonstrowaniu przez nauczyciela, 

przed lustrem, właściwego układu narządu mowy i odtwarzanie go 

przez ucznia pod kontrolą wzroku; 

 metoda słuchowa – polega na odróżnianiu dźwięków artykułowanych 

prawidłowo od dźwięków artykułowanych niepoprawnie; 

 metoda czuciowa – polega na wykorzystaniu wrażeń dotykowych  

i czucia skórnego dłoni lub palców przy wywoływaniu głosek; 

 metoda usprawniania narządów artykulacyjnych – polega na ćwiczeniu narządów mowy, głów-

nie języka i warg; 
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 metoda wyjaśniania – polega na wyjaśnieniu położenia narządów mowy podczas artykulacji 

danej głoski, są to np. wskazówki jak ułożyć język, wargi; 

 metoda przekształceń artykulacyjnych – opiera się na głoskach poprawnie artykułowanych  

i uzyskanie z nich głosek, zbliżonych pod względem artykulacyjnym; 

 metoda usprawniająca wymowę – polega na ćwiczeniu uzyskanej głoski w nagłosie, śródgłosie, 

wygłosie, wyrazie i zdaniu; 

 zabawa – odgrywa kluczową rolę w rozwoju każdego dziecka, a w terapii logopedycznej 

zmniejsza stres oraz stymuluje i motywuje do mówienia.  

Na zajęciach stosuję również metody lub ich elementy wspomagające terapię logopedyczną. Są 

to: Metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, logorytmika, metoda integracji 

sensorycznej oraz terapia ręki. W przypadku dzieci, u których mowa się nie wykształciła stosuję metody 

komunikacji alternatywnej, czyli niewerbalnych sposobów porozumiewania się. 

CZY DO WSPOMAGANIA ROZWOJU MOWY ZALECA PANI STOSOWANIE ELEKTROSTYMULACJI? 

Karina Lewtak: Jedną z najnowszych metod, obecnie w logopedii coraz powszechniej stosowa-

nych jest metoda elektrostymulacji. Jest to nowoczesny sposób wspomagania stałej terapii logope-

dycznej lub neurologopedycznej u dzieci i dorosłych. Do 

elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny 

sprzęt medyczny. Zabieg polega na przepływie prądu o ni-

skim natężeniu pobudzając osłabione mięśnie i nerwy. 

Jest to metoda pobudzająca i pozwalająca wzmocnić 

uszkodzone lub osłabione mięśnie biorące udział w arty-

kulacji oraz w procesie żucia, gryzienia, połykania. Zmusza 

je do większego wysiłku, do skurczu - dzięki czemu m.in. 

zdecydowanie usprawnia się realizacja poszczególnych 

głosek. Elektrostymulacja prądami TENS/EMS przezna-

czona jest dla dzieci i dorosłych z: 

 opóźnionym rozwojem mowy, 

 zaburzeniami artykulacji, 

 zaburzeniami napięcia mięśniowego, 

 nawykowym otwieraniem ust, 

 dysfagią, 

 ślinieniem, 

 afazją, 

 mową nosową, 

 porażeniem mózgowym, 

 rozszczepem warg i podniebienia. 

Elektrostymulacja w logopedii to bezpieczna i efek-

tywna metoda. 

 
 

 
 

 

 
Zajęcia logopedyczne 
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CZY UCZNIOWIE POZA REALIZACJĄ SWOICH INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW LOGOPEDYCZNYCH 
PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO PREZENTACJI SWOICH OSIĄGNIĘĆ W SZERSZYM ŚRODOWISKU? 

Karina Lewtak: Tak, podczas zajęć często przygotowują się do występów na szkolnych akade-

miach, uczą się recytować wiersze i poprawnie interpretować teksty. Wielokrotnie brali udział w kon-

kursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Uczniowie z naszej szkoły brali także udział w woje-

wódzkich przeglądach i festiwalach logopedycznych. Kilkakrotnie uczestniczyli również w ogólnopol-

skich konkursach logopedycznych; byliśmy współorganizatorami jednego z nich.  

Uważam, że zajęcia logopedyczne powinny nie tylko kształtować i rozwijać mowę, ale sprawiać, 

aby dziecko wychodziło z nich zadowolone i uśmiechnięte, bo wtedy będzie chciało dzielić się swoją 

radością i z nami rozmawiać. Jeżeli udaje się osiągnąć taki efekt, to dla mnie jest ogromnie satysfak-

cjonujące wydarzenie. 

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK 

EEG BIOFEEDBACK? CO TO TAK WŁAŚCIWIE ZNACZY? 

Natalia Barnaś (certyfikowany terapeuta EEG  

Biofeedback): EEG Biofeedback powszechnie nazywany 

jest terapią XXI wieku. To biologiczne sprzężenie zwrotne 

i polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu 

podczas wykonywania prostych zadań. Dzięki informacji 

zwrotnej o zachodzących zmianach fizjologicznych osoba 

trenowana uczy się świadomie kontrolować pracę swo-

jego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały prawi-

dłowo i efektywnie. Nasz mózg bezustannie tworzy i od-

twarza połączenia między neuronami.  

NA CZYM POLEGA TRENING W TERAPII EEG BIOFEEDBACK? 

Natalia Barnaś: Trening EEG Biofeedback jest terapią nieinwazyjną. To przyjazny i nastawiony na 

sukces trening, w którym otrzymuje się nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Jego podstawą 

jest wykorzystanie plastyczności mózgu. Trening nie wymaga „uzewnętrzniania się”. Na początku sesji 

na skórze głowy osoby trenowanej umieszcza się specjalne elektrody, które rejestrują fale mózgowe. 

Elektrody te służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne. Żel stoso-

wany do przyklejania elektrod nie powoduje alergii. 

Po założeniu aparatury pomiarowej pacjent siada przed monitorem, na którym wyświetlamy za-

danie do wykonania. Może mieć ono formę wideogry, wideopuzzli, filmu, ścieżki dźwiękowej. Osoba 

trenująca steruje grą za pomocą własnych myśli (przeważnie bez użycia klawiatury czy myszki). Kiedy 

wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymuje nagrodę  

w postaci punktów, a gra przebiega prawidłowo. Z kolei, gdy wzrasta aktywność w paśmie niepożąda-

nym, uczeń zaczyna przegrywać (np. przyciemnia się obraz, ustaje dźwięk, kolejka nie jedzie dalej).  

W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany, a kiedy mniej. 

W czasie sesji dokonujemy pomiarów aktywności poszczególnych fal mózgowych. Komputer na 

podstawie analizy wyników tych rejestracji dokonuje zmian na planszy stymulacyjnej, którą uczeń stara 

się kontrolować wyłącznie swoim umysłem. To rodzaj terapii, dzięki której trenujący w sposób świa-

domy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu - tak, by pracował szybciej i efektywniej. 

 

 
Trening EEG Biofeedback 
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JAKIE REZULTATY DAJE TRENING EEG BIOFEEDBACK? 

Natalia Barnaś: Regularny trening EEG Biofeedback zwiększa możliwości intelektualne, usprawnia 

funkcje poznawcze, zdolność koncentracji i efektywność pracy dzieci i młodzieży. Poprawia również 

samopoczucie, pomaga zmniejszyć napięcie emocjonalne, zwiększa odporność na stres oraz wpływa 

pozytywnie na ogólne funkcjonowanie. U osób, u których doszło do uszkodzenia układu nerwowego 

sprzyja kompensowaniu funkcji uszkodzonych neuronów, wykorzystując plastyczność tkanki nerwowej 

- czyli zdolności do wytwarzania nowych połączeń neuronalnych i wytwarzania obwodów zastępczych. 

KOMU POLECANA JEST TA TERAPIA? 

Natalia Barnaś: EEG Biofeedbeck działa na każdego, kto jest zdolny odebrać informację zwrotną 

(feedback jest mechanizmem naturalnym). Terapia polecana jest zarówno osobom zdrowym, jaki i tym 

dotkniętym różnymi zaburzeniami rozwojowymi czy dysfunkcjami pracy mózgu. Stosuje się ją w przy-

padku: 

 nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD, ADD/; 

 dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii; 

 zaburzeń uwagi i pamięci; 

 stanów nerwicowych; 

 zaburzeń psychosomatycznych; 

 niskiej odporności na stres; 

 depresji; 

 zaburzeń snu; 

 problemów logopedycznych; 

 tików i zespołu Tourette’a. 

Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy po-

trzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem-nie tyko jednym sposo-

bem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podsta-

wowe ludzkie prawo. Co więcej - jest to podstawowa ludzka siła. 

B. Williams 

EEG Biofeedback nie może usunąć przyczyn zaburzeń - przynajmniej w bezpośrednim oddziaływa-

niu. Jednak pomaga w kształtowaniu połączeń w ramach obwodów funkcjonalnych odpowiadających 

za daną funkcję, wpływając na proces zdrowienia. 

JAKI JEST CZAS TRWANIA TERAPII? 

Natalia Barnaś: To bardzo indywidualna sprawa. Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. 

Najlepiej trenować minimum 2 razy w tygodniu. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 25 – 30 

sesji. Możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę jakości snu, lepszą koncentra-

cję uwagi, zmniejszenie impulsywności. Przy bardziej złożonych problemach będzie to ok 50 – 90 sesji. 

Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. 
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CZY SĄ JAKIEŚ PRZECIWWSKAZANIA DO PRACY TĄ METODĄ? 

Natalia Barnaś: Osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne powinny zasięgnąć opinii lekarza 

specjalisty. W przypadku osób z epilepsją należy sprawdzić foto-wrażliwość, stosuje się wtedy wyłącz-

nie dźwiękowy sygnał nagrody, a nie stosuje się migających gier. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA POSZERZYĆ TEN RODZAJ TERAPII? 

Anita Zachara – Kusek (oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback): Dodat-

kowo terapię EEG Biofeedback uzupełniam o: 

 Biofeedback oporności elektrycznej skóry (GSR Biofeedback); 

 Biofeedback zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback);  

 Biofeedback oddechowy (RESP Biofeedback). 

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI: AAC, JĘZYK MIGOWY, MAKATON, MÓWIK 

CO TO JEST AAC? 

Jadwiga Parys (oligofrenopedagog, nauczyciel prowadzący zajęcia z komunikacji pozawerbal-

nej): AAC – Augmentative and Alternative Communication 

– Komunikacja alternatywna i wspomagająca, to grupa me-

tod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówią-

cym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otocze-

niem. Obejmuje wszelkie sposoby komunikowania się,  

w których wykorzystywane są znaki niewerbalne takie jak 

gesty (np. język migowy), znaki graficzne (obrazki, pikto-

gramy, symbole), znaki przestrzenno – dotykowe (przed-

mioty codziennego użytku).  

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA – DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA? 

Jadwiga Parys: AAC najczęściej stosowana jest w przypadku osób z porażeniem mózgowym, au-

tyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub po przebytym udarze mózgu. Użytkownikami alterna-

tywnych i wspomagających metod komunikacji mogą być zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.  

Komunikację alternatywną wprowadza się u osób, które całkowicie utraciły zdolność mówienia, 

np. w wyniku udaru mózgu, bądź nigdy jej nie nabyły i nie są w stanie się jej nauczyć. W tym przypadku 

alternatywne metody w całości zastępują język mówiony. 

Komunikacja wspomagająca skierowana jest do osób, u których rozwój mowy jest zaburzony,  

a także dla tych, którzy używają mowy, ale ich artykulacja jest niezrozumiała dla otoczenia. Wówczas 

pomoc polega na wzbogaceniu ich kompetencji komunikacyjnych oraz ułatwieniu w porozumiewaniu 

się. 

JAKIE SĄ RODZAJE METOD KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ? 

Jadwiga Parys: Istnieją 3 najważniejsze grupy metod komunikacyjnych w AAC: 

a) systemy znaków manualnych – komunikacja zachodzi poprzez gestykulację, np. język migowy, 

fonogesty, język Makaton, Coghamo; 

b) systemy znaków graficznych – symbole Blissa, piktogramy PIC, PCS, Rebus, metoda ułatwionej 

komunikacji (dla osób z autyzmem), program MÓWik; 
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c) systemy znaków przestrzenno-dotykowych – przedmioty lub fragmenty symbolizujące dany 

przedmiot, klocki słowne Premacka, alfabet Lorma. 

Należy nadmienić, iż nie ma jednej uniwersalnej metody, która byłaby sku-

teczna w przypadku każdego typu niepełnosprawności. Wybór sposobu porozumie-

wania się jest ściśle uzależniony od indywidualnych cech danej osoby, jej predyspo-

zycji, umiejętności i osobistych preferencji. Czasem najlepsze efekty uzyskuje się sto-

sując kilka metod komunikacji jednocześnie. 

Nieodzownym elementem wprowadzania komunikacji alternatywnej są zaangażowani rodzice. To 

oni najlepiej znają swoje dziecko, wiedzą w jaki sposób domaga się ono jedzenia/picia, prosi o zabawkę 

lub pomoc. To oni pomagają nam w rozpoznawaniu obszarów emocjonalnego zaangażowania się 

dziecka. Rodzice także powinni konsekwentnie pracować z dzieckiem używając na co dzień wybranych 

metod komunikacyjnych.  

JĘZYK MIGOWY – JAK WYGLĄDA TERAPIA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU? 

Ewelina Dudziak (tłumacz polskiego języka migowego): Uczeń z dysfunkcją 

słuchu może przejawiać szereg trudności z adaptacją dźwiękową w środowisku  

i właściwym odbieraniem mowy. Przyczynia się to do pojawienia problemów w co-

dziennym funkcjonowaniu w świecie dźwięków. Podczas zajęć dokładamy starań, 

aby nasi podopieczni mogli w jak najlepszy sposób radzić sobie wśród słyszących. 

Odbywa się to między innymi poprzez rozwijanie zmysłu słuchu. Proponujemy dzieciom ćwiczenia ma-

jące na celu poznawanie nowych dźwięków, lokalizacje ich źródła oraz rozpoznawanie cech (wysokość, 

głośność, czas trwania). Podczas zajęć uczniowie - zależnie od potrzeb i możliwości wykonują również 

zadania doskonalące komunikację werbalną lub pozawerbalną; wspierającą jak i alternatywną. Rozwi-

jamy mowę, artykulację oraz umiejętności gramatyczno – leksykalne. 

W terapii staramy się także zadbać o rozwój innych zmysłów, dzięki którym uczestnik zajęć może 

kompensować ubytek słuchu. Dlatego też wprowadzamy ćwiczenia stymulujące zmysł wzroku, dotyku, 

węchu i smaku. 

MÓWIK 

Karina Lewtak (oligofrenopedagog, neurologopeda): MÓWik 

jest nowoczesną protezą mowy; aplikacją na urządzenia mobilne 

(tablet, smartfon) dla osób niemówiących lub słabo mówiących (dla 

dzieci i dorosłych). Jest to polski program wyposażony w syntezę 

mowy kobiecą i męską oraz bogatą bazę symboli. Istnieje możliwość 

robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik ma możliwość tworze-

nia z symboli całych zdań i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Każdy, kto posłu-

guje się MÓWikiem i zna litery – może pisać informacje za pomocą klawiatury i odczytywać je dzięki 

syntezie mowy. Istnieje również możliwość dopasowania obsługi oprogramowania w tablecie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, które nie mogą wskazywać symboli palcem. MÓWik pomaga w osiągnię-

ciu bardzo ważnego celu – możliwości wyrażenia swoich potrzeb, uczuć, rozmowy z drugim człowie-

kiem. Jest atrakcyjny i nowoczesny; wzbudza zainteresowanie rozmówcy. 
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GIMNASTYKA KOREKCYJNA 

JAKIE WPŁYW MA PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA NA ZDROWIE MŁODEGO CZŁOWIEKA? 

Urszula Burkat (nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wy-

chowania fizycznego ze specjalnością rehabilitacja): Postawa 

ciała to wzajemne ułożenie jego poszczególnych elementów: 

głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn. 

Szczególny wpływ na postawę ciała ma kształt kręgosłupa. 

Przy prawidłowej postawie ułożenie poszczególnych elemen-

tów ciała zapewnia jego równowagę i stabilność, wymaga mi-

nimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność 

statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego uło-

żenia i działania narządów wewnętrznych. 

CO DAJE UCZNIOM UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ? 

Urszula Burkat: Podczas zajęć uczniowie aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą osiągnąć bar-

dzo istotne dla ich prawidłowego lub lepszego stanu zdrowia cele, tj.: 

 Korygowanie zaburzeń statyki ciała. 

 Wyrównanie opóźnień w rozwoju motorycznym. 

 Przeciwdziałanie w utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy. 

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia do aktywności ruchowej oraz dbałość o własne zdro-

wie, estetykę ciała oraz prawidłowe odżywianie. 

 Podniesienie ogólnej wydolności organizmu oraz zwiększenie wydolności układu krążeniowo-

oddechowego. 

W JAKI SPOSÓB WPŁYWA PANI NA POPRAWĘ STATYKI CIAŁA I NIWELOWANIE WAD POSTAWY? 

Urszula Burkat: Postępowanie korekcyjne wymaga wielu lat systematycznej pracy zarówno ze 

strony nauczyciela, ucznia jak i rodzica. Aby uzyskać poprawę wydolności w osiągnięciu i utrzymaniu 

prawidłowej postawy stosuję szereg następujących działań:  

 Obserwacje dynamiki zmian wad podstawy, ocena po-

stawy. 

 Korygowanie błędów postawy z uwzględnieniem indy-

widualizacji i wydolności ćwiczącego. 

 Wzmacnianie odcinkowe przy zwiększeniu ruchomo-

ści w stawach. 

 Zwiększanie intensywności ćwiczeń, wzrost obciąże-

nia oraz stopniowe zwiększanie przerw między ćwicze-

niami. 

 Egzekwowanie prawidłowej postawy, wyrobienie wytrzymałości siłowej. 

 Wdrażanie do ćwiczeń przy muzyce, wyrobienie płynności ruchu oraz prawidłowej koordyna-

cji ruchowej. 

 Kontrola i autokontrola wykonywanych ćwiczeń. 

 Relaks przy aktywnym wypoczynku (gry zespołowe, terenoterapia).  

 Prezentacja i nauka ćwiczeń domowych. 

 Pedagogizacja rodziców, współdziałanie z pielęgniarką szkolną. 
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ZAJĘCIA RUCHOWE NA BASENIE 

JAKI WPŁYW MA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NA BASENIE NA KOREKTĘ WAD POSTAWY UCZNIÓW? 

Urszula Burkat (nauczyciel gimnastki korekcyjnej ze specjalnością rehabilitacji ruchowej): Pły-

wanie jest ważnym elementem składowym programu gimnastyki korekcyjnej, w istotny bowiem spo-

sób wpływa na rozwój układu krążeniowego i oddechowego. Założeniem ogólnym zajęć na basenie 

jest: 

 korekcja wad postawy w odciążeniu, jakie daje środowisko wodne; 

 zapoznanie z pływaniem elementarnym stylem grzbietowym, klasycznym, dowolnym; 

 aktywizowanie uczniów o niskim poziomie sprawności w czasie zabaw; 

 chodzenie po dnie, pływanie z pomocą sprzętu, pływanie z asystą. 

DLACZEGO PŁYWANIE TAK KORZYSTNIE WPŁYWA NA NARZĄD RUCHU? 

Urszula Burkat: Ćwiczenia w wodzie pozwalają na uzyskanie odciążenia osiowego stawów, roz-

luźnienie mięśni w odciążeniu, stwarzają warunki do rozwoju mięśni klatki piersiowej, grzbietu, koń-

czyn górnych i dolnych. Z doświadczeń wielu nauczycieli pły-

wania, trenerów i instruktorów wynika, że nauka jakiegokol-

wiek stylu pływackiego, aby dała rezultaty – powinna być po-

przedzona okresem zwanym pływaniem elementarnym. Po-

lega ona na tym, aby uczący się poprzez oswojenie z wodą, 

nabranie przekonania, że ciało ułożone na wodzie nie tonie 

potrafili przy pomocy prostych ruchów utrzymać się na po-

wierzchni wody i poruszać się w niej. Wykonując takie proste 

elementarne ruchy uczący przyswajają sobie wiele przydat-

nych elementów tj.: zdolność wykonywania wydechu do wody, utrzymania poziomej pozycji ciała  

w wodzie, miękkości i płynności ruchów, wyczuwania oporów wody. Ćwiczenia oddechowe, ogólnoro-

zwojowe oraz pływanie są jedną z najbardziej efektywnych i przydatnych form aktywności ruchowej. 

GDZIE UCZNIOWIE MOGĄ WYKORZYSTAĆ NOWO NABYTE UMIEJĘTNOŚCI? 

Urszula Burkat: Możliwości jest wiele: w czasie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, 

na basenie – podczas wakacji oraz w ciągu całego roku w Aquaparkach, a zwłaszcza podczas zawodów 

sportowych. Najlepszym potwierdzeniem umiejętności pływackich naszych uczniów są Ich osiągnięcia. 

Podczas zawodów sportowych zdobyli następujące lokaty:  

 Ogólnopolskie Letnie Igrzyska „Olimpiad Specjalnych” w pływaniu – 1 złoty, 2 srebrne oraz  

3 brązowe medale. 

 Podkarpacki Miting Pływacki „Olimpiad Specjalnych” w konkurencjach: 25 m. i 50 m. stylem 

grzbietowym, 25 m. i 50 m. stylem klasycznym oraz 25 m. stylem dowolnym: I miejsce –  

16 razy, II miejsce – 7 razy, III miejsce – 6 razy. 

 Ogólnopolski Mityng Pływacki „Olimpiad Specjalnych” 25 m. i 50 m. stylem grzbietowym,  

25 m. i 50 m. stylem klasycznym, w sztafecie 4 x 25 m stylem dowolnym: I miejsce – 2 krotnie, 

II miejsce – 4 krotnie i III miejsce – 3 krotnie. 

 - Memoriał Sportowy im. Jana Pawła II pod patronatem Olimpiad Specjalnych: pamiątkowe 

medale oraz dyplomy dla każdego z 30 uczestników.  

Warto więc nauczyć dobrze pływać, by relaksować się w wodzie i zdobywać medale! 



 

 

STRONA | 33 

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

CO OZNACZA TERMIN „INTEGRACJA SENSORYCZNA”? 

Łukasz Drąg (nauczyciel prowadzący zajęcia integracji sensorycznej): Integracja sensoryczna (SI) 

to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców oraz informacji dostarczanych z otocze-

nia, a także z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjo-

nuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Jeżeli proces inte-

gracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją 

czy koordynacją.  

NA CZYM POLEGA SPECYFIKA TERAPII ZABURZEŃ SI? 

Łukasz Drąg: Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomiesz-

czeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym  

w odpowiedni sprzęt do stymulacji trzech podstawowych sys-

temów zmysłowych: przedsionkowego (zwanego zmysłem 

równowagi), proprioceptywnego (odpowiedzialnego za czucie 

własnego ciała) i dotykowego. Kształtowanie się percepcji 

wzrokowej, słuchowej i węchowej oraz ich koordynacji zależy 

od właściwej stymulacji przez bodźce dotykowe i przedsion-

kowo-proprioceptywne. 

JAKIE EFEKTY OSIĄGNĄ UCZESTNICY ZAJĘĆ DZIĘKI METODZIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ? 

Łukasz Drąg: Metoda integracji sensorycznej wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, u których 

zaobserwować można m.in. trudności w zakresie umiejętności ruchowych, uzyskiwania osiągnięć 

szkolnych, a także tych z nadpobudliwością psychoruchową, nadwrażliwością sensoryczną oraz z pro-

blemami z koncentracją.  

Terapia SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Poprzez huśtanie się w hamakach, balansowa-

nie, zabawy z piłką, jazdy na deskorolce, a także ćwiczenia na torze przeszkód układ nerwowy mózg 

dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne oraz integracji wrażeń płynących z róż-

nych zmysłów.  

Odpowiednio dobrane ćwiczenia dają pozytywne efekty – poprawie ulega sprawność fizyczna 

dziecka, jego funkcjonowanie emocjonalne, a także koncentracja, funkcje wzrokowe oraz słuchowe. 

ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA 

CZY PODCZAS ZAJĘĆ SZKOLNYCH DZIECI UCZĄ SIĘ, JAK PRACOWAĆ Z KOMPUTEREM? 

Monika Król-Moździerz (oligofrenopedagog): Wykorzysta-

nie nowoczesnych technologii, w tym komputera jako nowocze-

snego środka dydaktycznego lub narzędzia poznawczego w pro-

cesie realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów stało 

się częścią edukacyjnej rzeczywistości. W naszej szkole dzieci  

i młodzież uczą się, jak pracować podczas zajęć kształtujących 

kreatywność; TIK – technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

czy też zabawy z komputerem. 



 

 

STRONA | 34 

 

Jego obsługa wymaga staranności i dokładności, co nie jest łatwe dla osoby z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, dlatego, aby zwiększyć zainteresowanie zajęciami, wprowadzamy humorystyczne 

teksty, gry, animacje, dźwięki. Komputer z odpowiednim oprogramowaniem może dostosować się do 

tempa pracy ucznia, a w przypadku błędnego wykonania ćwiczenia pozwala na powtórne rozwiązanie 

zadania, eliminując lęk przed niepowodzeniem oraz brak motywacji do podejmowania nowych ćwi-

czeń. 

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI UCZNIOM OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA? 

Monika Król-Moździerz: Zastosowanie komputera w edukacji osób z niepełnosprawnościami 

umożliwia rozwój osobowości, zdolności intelektualnych, pomaga w niwelowaniu skutków zaburzeń 

rozwojowych oraz w oswajaniu się z technologią informacyjną. Multimedialny charakter TI daje moż-

liwość wielozmysłowego oddziaływania. 

Komputer obecnie uważany jest za narzędzie niezbędne do gromadzenia, przetwarzania i prezen-

tacji wiedzy. Jednak naszym uczniom przede wszystkim zapewnia interakcję - tak potrzebną w procesie 

nauczania. Zajęcia komputerowe prowadzone w naszej szkole stwarzają warunki do rozwoju umiejęt-

ności uczenia się, myślenia, wyrównywania deficytów parcjalnych, korzystania z różnych źródeł infor-

macji. Przy pomocy komputera młodzież ma szansę na twórczy rozwój. 

W JAKI SPOSÓB ODBYWA SIĘ WDRAŻANIE DO KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII? 

Monika Król-Moździerz: Podczas zajęć nauczyciel dobiera zadania odpowiednio do możliwości  

i wieku ucznia, ukierunkowuje jego pracę udzielając niezbędnych wskazówek, a w wypadku głębszych 

upośledzeń – pracuje razem z nim. Niewątpliwym walorem ob-

sługi zestawu komputerowego jest jego atrakcyjność dla dzieci. 

Umiejętność opanowania go choćby w podstawowym zakresie 

wywołuje pozytywną motywację do dalszego uczenia się, 

sprzyja rozwijaniu zainteresowań, poprawia również sprawność 

manualną. Radość, zapał i wytrwałość podczas systematycznego 

wykonywania ćwiczeń przezwyciężają u uczniów niechęć do po-

dejmowania wysiłku.  

Aktywizująca rola zajęć z komputerem ułatwia pracę nad usprawnianiem zaburzonych funkcji, in-

tegrując złożone czynności psychiczne w zakresie procesów orientacyjno-poznawczych, myślenia  

i mowy oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Już sama obsługa komputera, posługiwanie się myszą 

czy klawiaturą przyczyniają się do usprawniania dłoni, do ćwiczenia umiejętności koncentracji uwagi  

i spostrzegawczości. Ponadto umiejętna organizacja zajęć z użyciem komputera, uwzględniająca stop-

niowanie trudności podnosi poziom samooceny i samoakceptacji dziecka, zachęca do podejmowania 

kolejnych wyzwań, motywując - przynosi radość z nauki i wiarę w swoje możliwości. 

Opanowanie nowych umiejętności i technologii korzystnie wpływa na lepsze funkcjonowanie  

w grupie rówieśniczej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością inte-

lektualną zarówno w środowisku rodzinnym jak i społecznym. 
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REWALIDACJA RUCHOWA 

NA CZYM POLEGAJĄ ZAJĘCIA Z REWALIDACJI RUCHOWEJ? 

Justyna Żak (fizjoterapeuta): Głównym celem usprawniania ruchowego jest przywrócenie mak-

symalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia ucznia. W trakcie współpracy z uczniem wy-

korzystuję różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej. Indywidualne potrzeby uczniów konsultuję z ich wychowawcami oraz z rodzicami. 

Całokształt procesu rehabilitacji ruchowej wymaga postępowania dydaktycznego, w trakcie któ-

rego zakres ćwiczeń ruchowych, stopień trudności, formy, metody i zasady są dostosowane do psy-

chofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dziecka. 

JAKIEGO RODZAJU ĆWICZENIA WYKONUJĄ UCZNIOWIE W CELU NABYCIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY? 

Justyna Żak: Na zajęciach z rewalidacji ruchowej uczniowie wykonują ćwiczenia wyrównujące dys-

tonię mięśniowo-więzadłową z równoczesnym kształtowaniem 

nawyku prawidłowej postawy ciała. Ponadto wykonują ćwicze-

nia poprawiające sprawność motoryczną, wzmacniające siłę 

mięśniową, stymulujące koordynację wzrokowo-ruchową,  

a także odczuwanie własnego ciała i wyrabianie samokontroli.  

Ważnym punktem podczas zajęć są również ćwiczenia ogól-

norozwojowe, równoważne, relaksacyjne i oddechowe. 

JAKIE METODY SĄ WYKORZYSTYWANE W REHABILITACJI UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI? 

Justyna Żak: W trakcie zajęć wykorzystuję różne metody rehabilitacji oraz ćwiczenia specjali-

styczne rozwiązujące problemy układu mięśniowo-szkieletowego min.: ćwiczenia PNF, elementy me-

tody NDT-Bobath, metodę Integracji Sensorycznej, techniki manualne oraz masaż ręczny z wykorzy-

staniem punktów spustowych i po izometryczną relaksacje mięśni. Ćwiczenia rehabilitacyjne są dosto-

sowywane do potrzeb i możliwości uczniów.  

W trakcie zajęć staram się również podnieść motywację 

uczniów do wysiłku fizycznego i wiary we własne siły. Należy pa-

miętać, że rehabilitacja dziecka jest procesem długotrwałym. 

Prowadzona systematycznie pozwala kształtować prawidłowy 

rozwój dziecka, zanim rozwiną się i utrwalą nieprawidłowe 

wzorce postaw i ruchów, przykurcze oraz wtórne deformacje. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ MUZYCZNĄ I PLASTYCZNĄ 

JAKIE WARTOŚCI NIESIE DLA UCZNIÓW UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ MU-
ZYCZNĄ? 

Aneta Żądło (oligofrenopedagog, nauczyciel prowadzący min. zajęcia rozwijające kreatywność 

muzyczną): Zajęcia rozwijające kreatywność muzyczną prowadzone w naszej placówce cieszą się du-

żym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Głównym celem tych zajęć jest rozbudzenie naturalnej kre-

atywności twórczych zachowań, które wyrażane są poprzez rytm, ruch, śpiew oraz aktywny odbiór 

muzyki. 
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CZY UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ OKAZJĘ DO ODSTRESOWANIA SZKOLNYCH I DOMOWYCH NAPIĘĆ? 

Aneta Żądło: Bardzo ważnym elementem jest rozładowanie zablokowanych emocji i napięć po-

przez różnorodną, muzyczną wypowiedź artystyczną. Dzieci 

uczą się prawidłowego oddychania, wyciszenia, relaksacji i od-

poczynku, a także usprawniania funkcji percepcyjno – motorycz-

nych. Istotne jest również usprawnianie koordynacji ruchowej. 

Każda z tych form kształci u dzieci inne umiejętności, a zróżnico-

wanie bodźców pomaga utrzymać uwagę dziecka. Uczy również 

pozytywnego nastawienia do życia oraz radzenia sobie w sytua-

cjach stresowych. 

Podsumowując: warto zaakcentować, że zajęcia te wpływają na: 

 pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, 

 tworzenie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycz-

nych, 

 wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 podnoszenie poziomu samoakceptacji, 

 rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, 

 wzrost zdolności percepcyjno – poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianie przeżyć i doznań, 

usprawnianie możliwości ruchowych, 

 relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji oraz 

agresji.  

JAKI WPŁYW NA ROZWÓJ I ZACHOWANIE MŁODZIEŻY MAJĄ ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ 
PLASTYCZNĄ I MUZYCZNĄ? 

Anna Nalepa-Proszowska (oligofrenopedagog, nauczyciel pro-

wadzący min. zajęcia kształtujące kreatywność plastyczną  

i muzyczną): Zajęcia te dostarczają uczniom wiele okazji do 

twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwość 

współpracy z innymi uczniami. Ponadto: 

 Zajęcia plastyczne usprawniają manualnie uczniów. 

Dzięki nim poznają różne techniki plastyczne i wykorzy-

stują je w praktyce tworząc niepowtarzalne prace, które są prezentowane na terenie szkoły. 

Biorą również udział w konkursach plastycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i krajo-

wych zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

 Zajęcia muzyczne pomagają odreagować napięcia. Spontaniczne wykorzystanie różnego ro-

dzaju instrumentów pozwala dziecku na wyciszenie i uspokojenie, dzięki czemu może osiągnąć 

stan równowagi emocjonalnej. Pomagają zdobywać wiedzę o muzyce i instrumentach muzycz-

nych. Uczą się podstaw gry na instrumentach, tekstów piosenek, śpiewu, jak również przygo-

towują do występów. Poprzez swoje występy bardzo często uatrakcyjniają imprezy i uroczy-

stości szkolne, także te plenerowe. Biorą też udział w licznych konkursach, osiągając znaczne 

sukcesy. 
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SENSOPLASTYKA 

CO OZNACZA TERMIN „SENSOPLASTYKA”? 

Anna Jurkiewicz (plastyk): Sensoplastyka zalicza się do zajęć plastycznych, w trakcie których dzieci 

podejmują spontaniczną zabawę. Wywiera pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny, wyobraźnię  

i kreatywność uczniów. 

NA CZYM POLEGA NOWATORSTWO TYCH ZAJĘĆ? 

Małgorzata Toczyńska-Ożóg (terapeuta przewlekle chorych): W trakcie zajęć wykorzystywane są 

wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze, które cechuje mnogość faktur, kolorów, materiałów, dla-

tego są one odpowiednie dla dzieci w każdym wieku. Ina-

czej ujmując, jest to poznawanie otaczającego świata po-

przez połączenie doznań dotykowych, wzrokowych, sma-

kowych, węchowych i słuchowych. 

Zajęcia prowadzone są na odpowiednio zabezpieczo-

nej podłodze, w odzieży przeznaczonej do „brudzenia się”. 

Dzięki temu dzieci mają zapewnioną swobodę ruchu. Mają 

czas na zapoznanie się z otoczeniem i materiałami plastycz-

nymi. Następnie zachęcane są do spontanicznej zabawy, do 

eksperymentowania. 

JAKIE SĄ REAKCJE DZIECI? 

Anna Jurkiewicz (plastyk): Dzieci bardzo chętnie podejmują zabawę, podczas której mieszają, 

ugniatają masy. Każdy uczestnik pracuje w swoim własnym tempie i według własnego pomysłu, korzy-

stając z dostępnych produktów. Podczas ,,brudzenia się”, niektórzy muszą przełamywać własne uprze-

dzenia, nadwrażliwość dotykową, wzrokową itp. Spontanicznie podejmowane działania sprawiają 

dzieciom frajdę, a równocześnie mają działanie terapeutyczne. 

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

CO TO JEST TERAPIA PEDAGOGICZNA? 

Anita Zachara-Kusek (oligofrenopedagog, trener TUS-E, 

terapeuta pedagogiczny): Terapia pedagogiczna, nazywana 

reedukacją, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi bądź wy-

równawczymi - to szereg specjalistycznych oddziaływań na 

dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości  

w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie mo-

tywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy oraz inte-

gracji społecznej. Terapię pedagogiczną można by określić po 

prostu jako długofalową pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które sobie z czymś nie radzą.  

JAKI JEST CEL TYCH ZAJĘĆ? 

Anita Zachara-Kusek: Najprościej mówiąc: „Nie szkodzić, nie karać za to, co nie jest winą dziecka, 

nie pogłębiać istniejących zaburzeń i nie przyczyniać się do powstania nowych, nie ośmieszać i nie dys-

kwalifikować.” (K. Chwaleba, www.sosow_krosno.republika.pl). 
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Kompleksowa terapia pedagogiczna oraz właściwa organizacja i wielowymiarowy plan terapii pe-

dagogicznej mają na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego 

i społecznego dziecka obciążonego deficytami oraz dysharmonią rozwojową. Cele szczegółowe terapii 

pedagogicznej uzależnione są od indywidualnych potrzeb, a skuteczne prowadzenia terapii pedago-

gicznej zależy od: 

 indywidualizacji środków i metod pracy; 

 stopniowania trudności – czyi nauki czynności i przyswajania wiedzy od prostych ćwiczeń te-

rapeutycznych do bardziej zaawansowanych; w terapii pedagogicznej nie ma reguł czasowych 

w nauce umiejętności;  

 systematyczności i ciągłości oddziaływań – czyli ćwiczeń w domu w celu zapobiegania regre-

sowi umiejętności.  

Spełnienie tych warunków umożliwi realizację założonych celów w obszarze: 

 korekcji zaburzeń – czyli treningu funkcji najbardziej zaburzonych i najsłabiej opanowanych, 

 kompensacji zaburzeń – czyli ćwiczeń terapeutycznych polegających na łączeniu funkcji zabu-

rzonych z niezaburzonymi w celu wytworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych, 

poprzez integrację psychomotoryczną. 

W JAKIEJ FORMIE REALIZOWANA JEST PRACA Z UCZNIEM? 

Anita Zachara-Kusek: Przede wszystkim ustalany jest główny 

obszar działania oraz cel. W przypadku niektórych dzieci będzie to 

wsparcie w zakresie czytania, u innych kładzie się nacisk na wyci-

szenie zachowania agresywnego i naukę radzenia sobie z emo-

cjami. Podstawowa terapia pedagogiczna przebiega w dwóch eta-

pach. Na przykładzie rozwijania techniki szkolnej, jaką jest czyta-

nie, wygląda to tak:  

 etap przygotowawczy – czyli praca na konkretnym materiale tj. obrazki i figury, kształtująca 

dojrzałość do czytania i pisania poprzez np. ćwiczenia sprawności manualnych, funkcji wzro-

kowej, słuchowej i orientacji przestrzennej; 

 etap właściwy, czyli trening literowy, sylabowo-słowny, rozumienie tekstu, przepisywanie, pi-

sanie z pamięci. 

Nauka każdej zaburzonej zdolności przebiega w podobnych etapach. Warto nadmienić, że zajęcia 

wyrównujące przeplatane są zadaniami, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi. Wszystko po to, 

aby młody uczestnik terapii zyskał dobrą motywację i wiarę we własne możliwości. Terapia pedago-

giczna dla dzieci i młodzieży może być przeprowadzana indywidualnie albo w grupach. 

JAKIE POZYTYWNE ASPEKTY DLA UCZNIA WYNIKAJĄ Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH? 

Anita Zachara-Kusek: Zajęcia przeprowadzane w przyjaznej atmosferze, często w formie zabawy 

wspierają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości oraz 

predyspozycji rozwojowych. Terapia przyczynia się zatem do eliminowania niekorzystnych efektów 

niepowodzeń szkolnych, zwłaszcza w zakresie sfery społeczno-emocjonalnej. Tym samym korzystnie 

wpływa na samoocenę dziecka, wiarę we własne możliwości i motywację do nauki. Stanowi ona rów-

nież cenne źródło informacji dla rodziców, którzy dowiadują się, jak wspierać pociechę, zauważać 

pierwsze trudności i na nie reagować, a także jak kształtować prawidłowe nawyki. 
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TYFLOPEDAGOGIKA 

CO TO JEST TYFLOPEDAGOGIKA? 

Magdalena Przybycień (oligofrenopedagog, tyflopedagog): Tyflo-

pedagogika skierowana jest do dzieci i młodzieży niewidomej lub z dys-

funkcją wzroku. Do głównych celów tyflopedagogiki należy rehabilito-

wanie osób z uszkodzeniami wzroku w taki sposób, aby umożliwić jak 

najlepsze funkcjonowanie z uwzględnieniem zakresu Ich niepełno-

sprawności. Istotnym zadaniem jest poszukiwanie rozwiązań, które po-

zwolą osobom z uszkodzeniem widzenia na jak najlepsze życie w świecie 

przystosowanym do życia osób widzących. W przypadku osób niewido-

mych tyflopedagogika wspomaga Ich dalszy rozwój już po utracie 

wzroku i stymuluje kompensowanie utraty wzroku przez inne zmysły 

poprzez edukację i terapię w placówkach oświatowych.  

Dzięki zmysłowi wzroku poznajemy otoczenie w 80%. Niestety de-

ficyty w obrębie zmysłu wzroku powodują znamienny wpływ na jakość 

życia dzieci niewidomych lub słabowidzących, a poznawanie świata skupia się w szczególności na zmy-

śle dotyku i słuchu. Do pracy z tego rodzaju dysfunkcją dziećmi można wykorzystać maszyny brajlow-

skie, laski i symulatory wzroku. 

NA CZYM POLEGA PRACA TYFLOPEDAGOGA W SZKOLE SPECJALNEJ? 

Magdalena Przybycień: Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku i niepełnoprawnością intelektu-

alną jest nie tylko usprawnianiem funkcji wzrokowych, ale również doskonaleniem motoryki małej  

i dużej oraz nauki orientacji przestrzennej wewnątrz i na zewnątrz budynku, w najbliższym i dalszym 

środowisku.  

Naszym zadaniem jest nie tylko ułatwienie uczniom wykonywania czynności życiowych poprzez 

stopniowe zwiększanie ich samodzielności, ale również zapewnienie edukacji na jak najwyższym po-

ziomie. W tym celu dobieramy odpowiednie metody, środki dydaktyczne oraz stwarzamy odpowiednie 

warunki pracy, rozwoju zainteresowań i poczucia własnej wartości. 

JAKIE METODY I ŚRODKI STOSOWANE SĄ PODCZAS ZAJĘĆ Z UCZNIAMI Z WADĄ WZROKU? 

Barbara Kołodziej (oligofrenopedagog, tyflopedagog):  

W naszej placówce dokładamy wszelkich starań do rozwoju 

ucznia we wszystkich sferach życia. Uczniowie z dysfunkcją 

wzroku pomimo fizycznych ograniczeń pozostają w pełni warto-

ściowi, mogą wzbogacać swoją wiedzę w wielu dziedzinach, po-

znawać świat, rozwijać swoje zainteresowania. Mają szanse na 

pełne, satysfakcjonujące i szczęśliwe życie, w dobrych relacjach  

i kontakcie ze społeczeństwem. 

Na zajęciach wykorzystujemy środki oraz narzędzia umożliwiające uwrażliwienie i rozwój pozo-

stałych zmysłów - głównie dotyku i słuchu. Istotę prowadzonych przez pedagogów i specjalistów zajęć 

stanowią próby kompensacji deficytów wzrokowych przy użyciu już posiadanych przez uczniów umie-

jętności. Stosujemy odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb i możliwości środki dydaktyczne 

oraz eliminujemy niepożądane bodźce zewnętrzne poprzez tworzenie właściwych warunków miejsca 
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do pracy. Ćwiczymy prawidłowe postawy, doskonalimy nowe umiejętności oraz już poznane, aby ucz-

niowie mogli w jak najlepszy sposób czerpać korzyści i satysfakcję z zajęć. 

Nasi podopieczni z dysfunkcją wzroku czynnie i z dużym zaangażowaniem biorą udział we wszyst-

kich okolicznościowych imprezach i konkursach szkolnych, jak również pozaszkolnych oraz w wyciecz-

kach bliskich i dalekich. 

SURDOPEDAGOGIKA 

NA CZYM POLEGA REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ? 

Magdalena Sroczyńska (oligofrenopedagog, surdopedagog): Termin rewalidacja pochodzi od ła-

cińskich słów re– znów, validus– mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest 

procesem wychowawczym z zaplanowanymi celami uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie 

skierowane na osobę z niepełnosprawnością; usprawnianie jej zaburzonych funkcji rozwojowych i in-

telektualnych. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków, lecz bazowanie na moc-

nych stronach dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Na terenie naszej placówki uczniowie  

z różnorakimi niepełnosprawnościami mają zapewnione zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy. 

JAKĄ POMOC MOGĄ UZYSKAĆ UCZNIOWIE Z WADAMI SŁUCHU? 

Magdalena Sroczyńska: Zajęcia z zakresu surdopedagogiki przeznaczone są dla uczniów z wadami 

słuchu. Podczas zajęć usprawniane są narządy mowy w postaci ćwiczeń 

oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Wprowadza się również 

ćwiczenia z zakresu wychowania słuchowego, podczas którego uczeń 

poznaje, identyfikuje i rozróżnia dźwięki go otaczające; łącznie z dźwię-

kami mowy. Usprawniane są również procesy analizy i syntezy głosowej 

oraz sylabowej w celu rozwijania mowy. Poszerzany jest również zasób 

słownictwa biernego i czynnego, a także wiedzy ogólnej. Uczniowie 

kształtują i doskonalą umiejętności: słuchania i czytania ze zrozumieniem, budowania krótkich wypo-

wiedzi ustnych na dany temat; ćwiczą pamięć słuchową, rozwijają myślenie logiczne oraz przyczynowo- 

skutkowe. Programy zajęć rewalidacyjnych są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwo-

ści naszych uczniów i mają charakter indywidualny lub grupowy. 

CZYM JEST SURDOPEDAGOGIKA? 

Beata Domek (surdopedagog): Surdopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej, który zaj-

muje się nauczaniem i wychowaniem oraz rehabilitacją osób z wadą słuchu. Uszkodzenie tego zmysłu 

może być określane zarówno ze względu na stopnień jego zaawansowania (lekki, umiarkowany, 

znaczny i głęboki) jak i lokalizację uszkodzenia (niedosłuch przewodzeniowy, gdzie uszkodzony jest 

przewód słuchowy lub ucho środkowe, niedosłuch odbiorczy – czyli ślimakowy oraz mieszany). Odpo-

wiednia diagnoza znacząco wpływa na przebieg terapii. 

JAK WYGLĄDA TERAPIA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU? 

Ewelina Dudziak (tłumacz polskiego języka migowego): Uczeń z dysfunkcją słuchu może przeja-

wiać szereg trudności z adaptacją dźwiękową w środowisku i właściwym odbieraniem mowy. Przyczy-

nia się to do pojawienia problemów w codziennym funkcjonowaniu w świecie dźwięków. Podczas za-

jęć, dokładamy starań, aby nasi uczniowie mogli w jak najlepszy sposób radzić sobie wśród słyszących. 

Odbywa się to m.in.: poprzez rozwijanie zmysłu słuchu. Proponujemy uczniom ćwiczenia mające na 
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celu poznawanie nowych dźwięków, lokalizację ich źródła oraz rozpoznawanie cech (wysokość, gło-

śność, czas trwania). Podczas zajęć uczniowie wykonują również zadania wspierające komunikację 

werbalną lub pozawerbalną, zależnie od potrzeb i możliwości 

ucznia. Wprowadzana może być zarówno komunikacja wspierająca 

jak i alternatywna lub rozwijana jest mowa, wypracowywana arty-

kulacja oraz umiejętności gramatyczno – leksykalne. W terapii 

ważna jest także dbałość o rozwój innych zmysłów, dzięki którym 

uczeń może kompensować ubytek słuchu. Stąd ćwiczenia stymulu-

jące np. zmysł wzroku, dotyku i węchu. 

JAKIE PRIORYTETOWE CELE REALIZOWANE SĄ PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Z ZAKRESU SUR-
DOPEDAGOGIKI? 

Beata Domek (surdopedagog): Nadrzędnym celem surdopedagogiki jest przygotowanie osób  

z wadą słuchu do funkcjonowania w warunkach życiowo zmienionych, na skutek istniejącej wady i do 

możliwie samodzielnego życia. Każdy z uczniów wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania me-

tod i technik pracy, aby w przyszłości nasi mógł komunikować swoje potrzeby, realizować swoje plany 

i marzenia.  Skupiamy się głównie na wspieraniu ich w funkcjonowaniu poprzez doskonalenie umiejęt-

ności komunikacji, usprawniania zmysłu słuchu, wzbogacania słownictwa i poprawnego posługiwania 

się językiem polskim w mowie i w piśmie. Wszystko po to, by wspierać naszych podopiecznych. To 

właśnie jest naszym zadaniem: pomoc w odnalezieniu się osobie z uszkodzonym słuchem we współ-

czesnym świecie i umożliwienie jej funkcjonowania na jak najlepszym poziomie. 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE, OPIEKA PSYCHOLOGICZNA 

JAKIE TEMATY PORUSZA SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH? 

Paweł Stachnik (psycholog): Zajęcia psychoedukacyjne mają charakter profilaktyczny i terapeu-

tyczny. Głównym celem zajęć jest wzbogacenie uczniów w wiedzę i umiejętności zakresu funkcjono-

wania emocjonalnego, społecznego oraz zwiększenie repertuaru adekwatnych zachowań zaradczych 

w sytuacjach trudnych. Realizowane jest to poprzez m.in.: 

 rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć, myśli, zasad; 

 pogłębianie wglądu we własne emocje, uczucia i zrozumienia ich u innych osób; 

 kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie opartych na szacunku, uczci-

wości i tolerancji; 

 odkrywanie swoich mocnych stron i zdolności; 

 kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – elementy treningu 

asertywności. 

JAKIE METODY DOMINUJĄ W PANA PRACY PSYCHOLOGA? 

Paweł Stachnik: Metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb uczniów. Dzieci chętnie 

wyrażają własne emocje poprzez zabawę. Dzięki niej mogą one uwol-

nić się od negatywnych przeżyć, zrelaksować się i utrzymać dobry na-

strój. Poprzez zabawę uczą się oni umiejętności społecznych i rozwi-

jają komunikację. Z kolei młodzież chętniej wyraża siebie poprzez roz-

mowę, prace plastyczne, niektórzy poprzez pracę w grupie. Cenią so-

bie możliwość rozwijania kreatywności i myślenia twórczego. Nawet 
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niewielkie postępy uczniów są wzmacniane pozytywnie, a brak postępów nie podlega wartościowaniu 

negatywnemu. Wzmacnia to w uczniach poczucie samoakceptacji i własnej wartości. 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMOWANE SĄ W RAMACH OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ? 

Paweł Stachnik: Ze wsparcia psychologicznego mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczy-

ciele. Uczniowie najczęściej chcą rozmawiać o doświadczanych trudnościach w relacjach z innymi. Ro-

dzice poszukują sposobów na lepsze zrozumienie swojego dziecka i skutecznych technik radzenia sobie 

z jego negatywnymi, trudnymi zachowaniami. Nauczyciele chętnie poszerzają swój warsztat pracy  

o nowe formy pomocy, mające swoje źródło również w psychologii. 

Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności. Ma często ona złożony 

charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwen-

cyjny, mediacyjny i organizacyjny. Przykładowe obszary opieki psychologicznej to np.: analiza przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, czy trudnych zachowań ucznia; planowanie i podejmowanie działań profilak-

tyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów. 

BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA. CENTRUM INFORMACJI 

JAKA ROLĘ PEŁNI SZKOLNA BIBLIOTEKA? 

Krystyna Gałat (bibliotekarz): Księgozbiór obejmuje książki  

z zakresu pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz pod-

ręczniki, audiobooki i materiały dostosowane do potrzeb naszych 

uczniów. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych oraz wspierania nauczycieli. Z bi-

blioteki mogą korzystać zarówno uczniowie, nauczyciele oraz wszy-

scy pracownicy naszej placówki.  

CO OFERUJE UCZNIOM MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI? 

Krystyna Gałat: W bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji, w skład którego 

wchodzą cztery stanowiska komputerowe. W szkole realizowane są zajęcia biblioteczne, w czasie któ-

rych uczniowie mają częsty kontakt z różnego rodzaju książkami i pu-

blikacjami. 

Organizowane są również konkursy czytelnicze oraz plastyczne. 

Biblioteka współdziała z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną  

w Dębicy. W ramach współpracy uczniowie zapoznają się ze znanymi 

bajkami i baśniami poprzez przedstawienia kukiełkowe oraz szereg za-

baw, które mają na celu utrwalenie i zapamiętanie treści bajek. 

CZY DZIECI I MŁODZIEŻ CHĘTNIE SIĘGAJĄ PO KSIĄŻKI? 

Krystyna Gałat: Książka ma ogromne znaczenie w życiu osób z niepełnosprawnością intelektu-

alną. Dzięki niej poznają otaczający świat, kształcą mowę, wzbogacają wyobraźnię. Pomimo trudności 

z opanowaniem techniki czytania ze zrozumieniem, uczniowie z różnymi dysfunkcjami i sprzężeniami 

mają potrzebę kontaktu z książką oraz z utworem literackim. 

Proponowane książki muszą mieć atrakcyjną formę zewnętrzną, aby były w stanie przez dłuższy 

czas utrzymać uwagę ucznia. Ich treść powinna być dostosowana do możliwości i potrzeb naszego mło-

dego czytelnika. 
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ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY UCZNIÓW 

SKĄD POMYSŁ, BY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH WŚRÓD 
UCZNIÓW? 

Beata Domek (surdopedagog, wychowawczyni świetlicy): Pomysł wynikał z potrzeby zwiększe-

nia aktywności uczestników zajęć świetlicowych oraz ich motywacji do działania na rzecz innych. Dla-

tego, wraz z wychowawczyniami świetlicy postanowiłam wziąć udział w Ogólno-

polskim Konkursie „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród 

uczniów”. Przez prawie pół roku uczniowie uczestniczyli w różnorodnych akcjach 

mających na celu niesienie pomocy oraz kształtowanie empatii. Wychowanko-

wie świetlicy włączali się w działania przybliżające idee wolontariatu, tolerancji  

i równości. W ramach zajęć świetlicowych zorganizowali zbiórkę karmy dla bez-

domnych zwierząt, wykonywali przedmioty na licytacje dla chorych dzieci z na-

szej szkoły i okolic. Dokarmiali też ptaki zimą. Te inicjatywy pozwoliły uczniom, 

którzy sami często wymagają wsparcia - zauważać potrzeby innych oraz reago-

wać na nie. Dzięki podjętym działaniom w czerwcu 2021 r. uzyskaliśmy tytuł „Świetlicy kształtującej 

prospołeczne postawy wśród uczniów”. W kolejnych latach planujemy kontynuować nasze działania.  

JAKIE ZAJĘCIA OFERUJE WYCHOWANKOM ŚWIETLICA SZKOLNA W CELU UATRAKCYJNIENIA IM CZASU 
WOLNEGO? 

Elżbieta Wąchadło (oligofrenopedagog, wychowawczyni świetlicy): W naszej świetlicy prowadzę 

wraz z innymi wychowawczyniami różnorodne, ciekawe formy aktywności dla uczniów przebywają-

cych tutaj w ich czasie wolnym. Organizujemy zajęcia m.in artystyczne: plastyczne, umuzykalniające; 

techniczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w budynku 

szkolnym, zajęcia z komputerem, spotkania z literaturą i filmem. 

Udostępniamy także naszym podopiecznym atrakcyjne gry stoli-

kowe, układanki dydaktyczne, puzzle, gry rozwijające myślenie lo-

giczne, pamięć i koncentrację. Wychowankowie poprzez udział  

w tych zajęciach rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. 

Chętnie uczestniczą w pracach plastycznych i technicznych, po-

znając przy tym nowe techniki i środki wyrazu artystycznego. Pod 

naszym kierunkiem przygotowują się do licznych konkursów pla-

stycznych. Bardzo lubiane są zajęcia umuzykalniające, w czasie których uczą się tekstów piosenek na 

imprezy okolicznościowe, śpiewają znane przeboje przy akompaniamencie gitary, słuchają ulubionych 

utworów muzycznych. Biorą udział w zabawach muzyczno – ruchowych, chętnie też tańczą. 

Niektórzy uczniowie aktywnie uczestniczą w zabawach i zajęciach sportowych na świeżym powie-

trzu, organizowanych głównie wiosną i wczesną jesienią ze względu na sprzyjającą aurę. Dużą popu-

larnością cieszą się zajęcia przy komputerze oraz słuchanie utworów literackich. Niektórzy mogą popi-

sać się samodzielną interpretacją czytanego na głos tekstu bądź recytacją wierszy podczas szkolnych 

uroczystości. Uczniowie chętnie oglądają bajki i filmy z mądrym przesłaniem. Poza tym sięgają po róż-

nego rodzaju gry stolikowe, układanki dydaktyczne, puzzle, rozwiązują zagadki oraz łamigłówki. Każdy 

z naszych podopiecznych znajdzie w świetlicy „coś dla siebie” i ma możliwość spędzić czas wolny po 

lekcjach i zajęciach specjalistycznych w preferowany przez siebie sposób. 
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INNE FORMY REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

NA CZYM POLEGA INDYWIDUALNE NAUCZANIE PODCZAS ZAJĘĆ REWALI-
DACYJNO- WYCHOWAWCZYCH W DOMU UCZNIA? 

Barbara Kołodziej (nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze, oligofrenopedagog): Praca z uczniami z niepełnospraw-

nością intelektualną w stopniu głębokim polega na przekazaniu dziecku w 

sposób jak najbardziej naturalny i prosty „jak poznawać świat”, który jest 

dla nich trudny i mało dostępny. Wymaga wielozmysłowego działania podczas nauczania indywidual-

nego. Pracując w domu, staramy się stworzyć warunki, dzięki którym nasi podopieczni będą mogli bli-

żej poznać, dotknąć, zobaczyć, usłyszeć i poczuć to, co ich otacza. We współpracy z rodzicem lub opie-

kunem ustalamy priorytetowe czynności, które zamierzamy wypracować w określonym czasie. W spo-

sób poznawczy uczymy doświadczania świata bazując na treningach ułatwiających życie codzienne 

oraz funkcjonowanie w społeczności poprzez organizowanie atrakcyjnych wycieczek dla uczniów i ich 

rodzin, pikników, a także długich spacerów czy też wypraw rowerowych. 

KTO I W JAKIM WIEKU JEST ADRESATEM TAKICH ZAJĘĆ? 

Barbara Kołodziej: Adresatem zajęć są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradniach specjalistycznych. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku ka-

lendarzowym, w którym kończą 25 lat. 

NA CZYM POLEGA PRACA Z UCZNIEM Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ? 

Barbara Kołodziej: Podczas zajęć wykorzystujemy tradycyjne metody pracy oraz dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów tj.:  

 Świadomość Ciała, Dotyk i Komunikacja według Marii i Christophera Knillów. Zajęcia te opie-

rają się na aktywności ruchowej dziecka i terapeuty, połączone są ze specjalnie skompono-

waną muzyką, która stymuluje, uczy orientacji w schemacie ciała, skupia uwagę dziecka i two-

rzy poczucie przewidywalności sytuacji. 

 Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne. Celem tej metody jest stymulowanie rozwoju 

dziecka pod względem fizycznym i osobowościowym. W tej metodzie wykorzystuje się dotyk, 

ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości 

samego siebie i pogłębiania kontaktu z ludźmi. 

 Muzykoterapia - czyli posługiwanie się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjono-

wania osób z problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej oraz uwrażliwianie na 

dźwięki z otocznia. 

 Bajkoterapia - jest metodą wspierającą, polegającą na wykorzystaniu bajek i baśni w celach 

terapeutycznych, edukacyjnych lub relaksacyjnych. 

 Terapia ręki - to zespół ćwiczeń skoordynowanych, dobranych do indywidualnych potrzeb  

i możliwości dziecka, umożliwiających usprawnianie mechanizmów odpowiedzialnych za kon-

trolowanie ruchów kończyn górnych lub zwiększenie możliwości manipulacji oraz doskonale-

nie z zakresu małej motoryki. 
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 Niedyrektywna Terapia Zabawowa - to akceptacja dziecka i podążanie za jego motywacją  

w sposób spontaniczny oraz powstrzymywanie się od oceniania i wydawania poleceń. Głów-

nym celem jest wspólna aktywność dziecka i dorosłego. 

 Snoezelen - Sala Doświadczania Świata (tworzona również w domu dziecka). Polega na silnym 

stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. 

 Zabawy paluszkowe - polegają na recytowaniu i obrazowaniu tekstu poprzez gestykulowanie, 

dotykanie, głaskanie czy masowanie dziecięcych paluszków, dłoni i całego ciała. 

 Warunkowanie instrumentalne - czyli likwidowanie niepożądanych zachowań oraz wyuczenie 

określonych zadań. 

 Nauczanie funkcjonalne - czyli możliwość opanowania przez dziecko sprawności i umiejętności 

przydatnych w życiu codziennym oraz stwarzanie możliwości doświadczania. 

 Silwoterapia - kontakt z przyrodą, spacery, wycieczki, czerpanie energii z otaczającej natury. 

 Pracujemy również metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb naszych uczniów 

stosując wszelkie metody komunikacji jakimi są piktogramy, makaton oraz nowoczesny system 

komunikacji wspomagającej „dostęp do życia” przy zastosowaniu eyertrackerów. 

MOŻLIWE FORMY OPIEKI DUCHOWEJ 

JAKIE FORMY DUCHOWEGO ROZWOJU ZAPEWNIA DZIECIOM SZKOŁA SPECJALNA? 

Karina Watoła (oligofrenopedagog, nauczyciel religii): Duchowe potrzeby naszych uczniów trak-

tujemy na równi z edukacją, rewalidacją i rehabilitacją. Jestem przekonana, że duchowa rehabilitacja 

nie tylko jest potrzebna każdemu człowiekowi, ale nasi uczniowie mają pełne do niej prawo. Życie sa-

kramentalne przynależy do obowiązków parafii zamieszkania. Nie zawsze jednak jest to proste. Dla-

tego wychodzimy na przeciw potrzebom rodziców. Jeśli rodzic wyrazi taką prośbę, a parafia zamiesz-

kania wyraża zgodę, nauczycielki religii przygotowują ucznia lub uczennicę do Sakramentu Pokuty, do 

Pierwszej Komunii Świętej i do Sakramentu Bierzmowania. Nie tylko przygotowujemy, ale organizu-

jemy pierwszą spowiedź, sakrament bierzmowania i uroczystość pierwszej Komunii Świętej. 

Ważne wydarzenia naszych uczniów nie są jedynie rodzinną uroczystością, ale są świętem spo-

łeczności szkolnej. Regularnie też stwarzamy na terenie naszej placówki okazje do korzystania z sakra-

mentu pokuty. Współpracujemy z parafią pw. Matki Bożej Anielskiej  

i korzystamy z kameralnej gościnności w kościele Sióstr Służebniczek.  

W JAKI SPOSÓB TE POTRZEBY SĄ REALIZOWANE W PLACÓWCE? 

Karina Watoła: Rok liturgiczny przeżywamy z dużym zaangażowa-

niem uczniów, szczególnie Adwent i Wielki Post. Organizujemy szkolne 

rekolekcje. Są to wyjątkowe trzy dni w naszej placówce. Staramy się o 

efekt WOW. Pomimo różnorodności potrzeb naszych uczniów wielkie prawdy wiary z dużą staranno-

ścią przekładamy na zrozumiałe dla uczniów środki wyrazu. Wykorzystujemy „mistyczny, duchowy 

zmysł” naszych podopiecznych połączony ze szczerością i prostotą wyrażania swoich potrzeb ducho-

wych. 

W czasie pandemii i zdalnego nauczania katecheza, lekcje religii i rekolekcje tworzyliśmy hybry-

dowo, wykorzystując media społecznościowe oraz platformy edukacyjne. Powstała grupa „RAZEM …” 

w aplikacji Facebook, w której przeżywamy kreatywnie Adwent i Wielki Post. Posiadamy tez bogatą 

bazę materiałów interaktywnych, generatorów i aplikacji, wykorzystujemy je pracując z tablicami inte-

raktywnymi, na tabletach i laptopach. Zawsze działamy we wspólnocie: rodzinnej i szkolnej. 
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KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

DRUŻYNA HARCERSKA 

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO DRUŻYNY HARCERSKIEJ NIEPRZETARTEGO SZLAKU? 

Magdalena Szerszeń (instruktor, opiekun drużyny harcerskiej): Jedną z proponowanych form za-

jęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy jest działalność Harcerskiej Drużyny Nieprze-

tartego Szlaku. Zajęcia w formie zbiórek – spotkań prowadzone są dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną zgodnie z harcerską metodyką. Do drużyny mogą należeć uczniowie starszych klas Szkoły 

Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Młodzież pracuje w małych grupach. Uczestnictwo 

w zbiórkach jest dobrowolne, potwierdzone zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zbiórki drużyny 

– tzw. zajęcia dodatkowe: „Gry i harce” odbywają się obecnie raz w miesiącu. Drużyna posiada numer 

oraz charakterystyczne dla niej barwy. Ważnym elementem działalności są wyjazdy – tzw. rajdy, pod-

czas których harcerze nabywają nowe sprawności, uczą się samodzielności i zaradności życiowej. Funk-

cję pomocnika w drużynie pełni dh Łukasz Drąg, a także inni zaprzyjaźnieni nauczyciele (p. Karina Le-

wtak, p. Anna Chajec, p. Justyna Żak). 

CZEGO UCZY SIĘ DZIECKO POPRZEZ UCZESTNICTWO W PRACACH DRUŻYNY HARCERSKIEJ? 

Magda-

lena Szerszeń: 

Celem głów-

nym jest po-

znanie i postę-

powanie zgod-

nie z założe-

niami Prawa 

Harcerskiego 

ZHP, a także opanowanie szeregu umiejętności i wiadomości 

do zdobycia sprawności harcerskich. Harcerze pracują nad 

sobą w różnych dziedzinach i sferach, takich jak:  

 wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań, wygasza-

nie niepożądanych; 

 rozwijanie różnych sfer osobowości; 

 kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji 

społecznych; 

 rozwijanie umiejętności i sprawności niezbędnych  

w codziennym życiu; 

 kształtowanie nawyków samoobsługi i postaw akcepto-

wanych społecznie; 

 poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturo-

wego, przygotowanie do pełnienia różnych ról poprzez 

uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym; 

 poznawanie środowiska i obcowanie z przyrodą; 

 stymulowanie i rozwijanie sprawności fizycznej; 

 rozwijanie twórczej aktywności poprzez muzykę, plastykę i taniec. 

    

Szkolna drużyna harcerska w trakcie biwaków 

 

Zajrzyj na naszą stronę 

2019 – BIWAK W MIELCU  

2019 – BIWAK W MROWLI 

2019 – IX WOJEWÓDZKI FESTI-

WAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ, 

HARCERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ 

 

http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=981:biwak-ns-w-mielcu-2019&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=981:biwak-ns-w-mielcu-2019&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:biwak-w-mrowli-&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:biwak-w-mrowli-&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:ix-wojewodzki-festiwal-piosenki-onierskiejharcerskiej-i-patriotycznej&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:ix-wojewodzki-festiwal-piosenki-onierskiejharcerskiej-i-patriotycznej&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:ix-wojewodzki-festiwal-piosenki-onierskiejharcerskiej-i-patriotycznej&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
http://zssdebica.edu.pl/stara/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:ix-wojewodzki-festiwal-piosenki-onierskiejharcerskiej-i-patriotycznej&catid=34:wszystkie-artykuy&Itemid=66
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JAKIE DZIAŁANIA SĄ PROWADZONE PODCZAS ZAJĘĆ? 

Magdalena Szerszeń: Do najpopularniejszych i lubianych przez uczestników technik należą: bieg 

harcerski organizowany w celu sprawdzenia i utrwalenia nabytej wiedzy oraz umiejętności; biwak poza 

miejscem zamieszkania trwający najczęściej 2 – 3 dni; kominek; ognisko; rajd; wycieczka; zlot – naj-

większa impreza w organizacji harcerskiej; gawęda; gry i zabawy. 

Zajęcia: „Gry i harce” to także: ćwiczenia, konkursy, łamigłówki, musztra, olimpiada, podchody, 

układanki, wywiady, turnieje, zwiad, prace na rzecz środowiska oraz piosenki i tańce integracyjne. 

CZY DZIAŁALNOŚĆ HARCERSKA TO TYLKO ZBIÓRKI NA TERENIE I WOKÓŁ SZKOŁY? 

Magdalena Szerszeń: Oczywiście, że nie. Uczestniczymy także w wyjazdach i biwakach, chętnie 

zwiedzamy nowe miejsca, poznajemy ciekawych ludzi. Uczymy się samodzielności szczególnie podczas 

zajęć poza domem i szkołą. Byliśmy już w Stasiówce, kilka razy w Mielcu, Mrowli, na rekolekcjach har-

cerskich w Jamnej. Raz w roku przygotowujemy się także do występu na Wojewódzkim Festiwalu Pio-

senki Żołnierskiej, Harcerskiej i Patriotycznej „Na Ojczystym szlaku…”, który odbywa się w Rudniku nad 

Sanem. 

KÓŁKO REGIONALNO-TURYSTYCZNE „MAŁA OJCZYZNA” 

Danuta Wadas (oligofrenopedagog): Kółko prowadzone 

jest w formie zajęć dodatkowych. Uczestniczą w nim ucznio-

wie klasy szkoły podstawowej, której jestem wychowawcą. 

Celem kółka jest zachęcanie dzieci do poznania tradycji, kul-

tury narodowej i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem 

najbliższych okolic miasta Dębicy; nauka postaw patriotycz-

nych; poznanie walorów turystycznych własnego regionu; 

propagowanie form aktywnego wypoczynku, a także rozwija-

nie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. 

CZEGO UCZĄ SIĘ UCZNIOWIE? 

Danuta Wadas: Podczas zajęć wzbogacam wiedzę uczniów nt. historii Polski, zabytków naszego 

miasta i ciekawostek turystycznych okolicznych miejscowości, zapoznaję z życiorysami znanych Dębi-

czan oraz tradycją i zwyczajami związanymi z Podkarpaciem. Ponadto uczę dzieci właściwego przygo-

towania się do wycieczki pieszej lub autokarowej, a także wspólnie wykonujemy ćwiczenia praktyczne 

z udzielania pierwszej pomocy w chwili nagłego wypadku podczas zajęć szkolnych lub pozaszkolnych. 

JAKIE MIEJSCA MIELI OKAZJĘ ZOBACZYĆ UCZESTNICY KÓŁKA? 

Danuta Wadas: W ramach naszego kółka zwiedziliśmy miejscowości Stobierna, Głobikowa, Lato-

szyn; odwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Dębicy, gdzie zwiedziliśmy wystawę „Dom na Podgórzu” 

oraz stałe ekspozycje dotyczące II Wojny Światowej; poznaliśmy dzieła lokalnych twórców w Galerii 

Sztuki MOK; wykonywaliśmy prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jestem Polakiem” w Przemy-

ślu; Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Marzanna – zimowa panna” w Tarnobrzegu; Powiatowy Konkurs 

Plastyczny „Dębica dawniej i dziś”. Nasze prace zostały nagrodzone. Uczniowie bardzo chętnie uczest-

niczą w zajęciach. 
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KOŁO RECYTATORSKIE 

CZY TWORZENIE KOŁA RECYTATORSKIEGO W SZKOLE SPECJALNEJ MA SENS? 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog, prowadząca koło recytatorskie): Uczniowie z niepełno-

sprawnością intelektualną często mają problem z prawidłową artykulacją, dykcją, ekspresją własnych 

emocji oraz odtwarzaniem tekstu z pamięci. Aby pomóc Im w przezwyciężaniu tych trudności, wzbo-

gacić ich świat wewnętrznych przeżyć oraz stworzyć okazję do bycia zauważonym w najbliższym śro-

dowisku postanowiłam założyć koło recytatorskie. Jego głównym celem jest rozbudzanie zaintereso-

wań uczniów poezją, literaturą i teatrem, przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, obcowania ze 

sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej, udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego 

oraz wdrażanie do twórczej aktywności.  

W JAKI SPOSÓB OSIĄGA PANI ZAMIERZONE CELE? 

Bogusława Strzyż: Praca nad sprawnością w opero-

waniu słowem oraz wrażliwością na sztukę trwa wiele lat. 

Obejmuje całokształt oddziaływań edukacyjnych i wycho-

wawczych. Natomiast podczas zajęć prezentuję uczniom 

wartościowe utwory literackie, doskonalę umiejętności 

posługiwania się językiem ojczystym, wymową, dykcją 

oraz wzbogacaniem słownika czynnego i biernego. 

Ważne jest również rozwijanie wyobraźni, wrażliwości 

oraz inwencji twórczej uczniów. Ćwiczenie pamięci me-

chanicznej i logicznej, kształtowanie poczucia odpowie-

dzialności za efekt własnej pracy, rozwijanie umiejętności 

współdziałania w grupie, dostarczanie radosnych przeżyć 

emocjonalnych i estetycznych oraz eliminowanie nie-

śmiałości są bardzo ważnymi aspektami pracy – przydat-

nymi podczas występów uczniów na scenie i w codzien-

nym życiu. Dzięki temu młodzież wzmacnia poczucie wła-

snej wartości, ma możliwość do swobodnej ekspresji 

twórczej oraz rozwijania uzdolnień aktorskich i innych 

predyspozycji indywidualnych. Młodzi adepci sztuki recy-

tacji od wielu lat uświetniają obchody Święta Odzyskania 

Niepodległości, Konstytucji 3 Maja oraz szkolne uroczy-

stości. Dzięki wyjazdom do wiodących teatrów w Polsce 

mogą uczyć się sztuki żywego słowa od najlepszych akto-

rów. 

CZY UCZNIOWIE MAJĄ SZANSĘ NA PREZENTACJĘ SWO-
ICH OSIĄGNIĘĆ POZA MURAMI SZKOŁY?? 

Bogusława Strzyż: Młodzież naszej szkoły uczestni-

czyła w projekcie terapeutyczno - artystycznym: Syneste-

zja, który wymagał dużej sprawności aktorskiej oraz 

umiejętności pracy w grupie. Uczniowie zdobyli też sze-

reg nagród na imprezach powiatowych i wojewódzkich, 

m. in.: 

 
 

 
 

 
 

 

 
Projekt „Synestezja” 
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 Wyróżnienie indywidualne dla naszej uczennicy na XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 

Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w 2006 r. w Rzeszowie. 

 I miejsce na X Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Pajace” w Dębicy  

w 2006 roku. 

 Trzy wyróżnienia na 52 Ogólnopolskim Konkursie 

Recytatorskim w kategorii szkół średnich w 2007 

roku w Dębicy. 

 Dwa II miejsca na Wojewódzkim Konkursie Recy-

tatorskim w 2007 i 2010 roku w Strzyżowie. 

 Pięć wyróżnień w Finale Powiatowego Konkursu 

Poezji Religijnej w kategorii szkół ponadpodsta-

wowych w Dębicy w 2009 roku.  

 Dwa wyróżnienia na 55 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w 2010 r. i kolejne  

w 2013 roku w Dębicy. 

 III Miejsce na Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej w 2011 r. w Dębicy, udział w finale Pod-

karpackiego Konkursu MGOK w Sędziszowie Małopolskim oraz dwa wyróżnienia w 2012 r. 

 Dwa I Miejsca na VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Szkół Specjalnych w Jaśle w 2013 

roku. 

 Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Podkarpackiego podczas Finału XXV Podkarpac-

kiego Konkursu Poezji Religijnej w Sędziszowie Małopolskim w 2015 roku. 

 I miejsce na II Wojewódzkim Festiwalu „I Ty masz talent” w 2015 roku w Dębicy. 

 Dwa wyróżnienia w Finale Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej w Dębicy w kategorii: recy-

tacja – gimnazjum i szkoła średnia w 2015 roku. 

 I miejsce na III Wojewódzkim Festiwalu Dzieci i Młodzieży w 2016 roku w Jaśle. 

 Dwa wyróżnienie na Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Szkół Specjalnych w Jaśle  

w 2016 oraz 2017 roku. 

 II i trzy III miejsca na III Powiatowym Konkursie Recytatorskim: „Polscy Poeci dla Małych i Du-

żych” w 2017 r. w Dębicy oraz szereg innych nagród. 

Czasami przełamanie własnej nieśmiałości i zdobycie się na odwagę, by wystąpić przed publiczno-

ścią dla osób z niepełnosprawnościami jest dużo cenniejsze niż wszystkie dyplomy i nagrody. Już sam 

udział w konkursie skutkuje lepszą komunikacją społeczną i poczuciem własnej wartości. 

KOŁO PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ POMYSŁ NA PROWADZENIE KOŁA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO? 

Anita Zachara-Kusek (oligofrenopedagog, trener TUS-E, współprowadząca koło ekologiczno-

przyrodnicze): W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego zna-

czenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Okazało się bowiem, że 

człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił takie szkody, że stanowią 

one poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Człowiek powi-

nien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież 

jej częścią. Już od najmłodszych lat należy rozwijać w człowieku szacunek do szeroko rozumianego 

środowiska przyrodniczego oraz kształtować nawyki proekologiczne.  

Współczesna szkoła XXI wieku musi sprostać wielu wyzwaniom: rozwijać w uczniach pasję od-

krywcy, badacza, człowieka stawiającego pytania i próbującego na te pytania znaleźć odpowiedzieć. 
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Odkrywanie, badanie tylko na lekcjach jest niewystarczające, dlatego pomocne są tu zajęcia pozalek-

cyjne, takie właśnie jak Koło Ekologiczno-Przyrodnicze. 

JAKI JEST CEL PROWADZENIA TAKICH ZAJĘĆ? 

Anita Zachara-Kusek: Główny nacisk w tym programie kładziemy na 

konkretne działania dzieci, gdyż edukacja ekologiczna w szkole to nie 

tylko zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna. Edukacja ekologiczna – to 

konkretna praca w środowisku i dla środowiska. 

Najważniejsze cele programu, to:  

 Rozbudzanie potrzeby kontaktu z fauną i florą. 

 Kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna. 

 Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobie-

ganie dewastacji środowiska. 

 Umożliwienie korzystania z najlepszych środków poglądowych  

w najbardziej naturalnych okolicznościach. 

 Rozwijanie odpowiedzialności i potrzeby reagowania na problemy ekologiczne. 

 Zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku. 

 Uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie. 

 Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat z różnych 

źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki, Internet). 

 Rozwijanie umiejętności pracy metodą projektów (praca w grupie). 

 Poznanie organizacji proekologicznych w rejonie (gmina, powiat). 

 Dostrzeganie problemu składowania i segregacji śmieci. 

W JAKIEJ FORMIE REALIZOWANA JEST PRACA Z UCZNIAMI? 

Anita Zachara-Kusek: Najważniejsze jest ukazanie piękna przyrody, nauczenie obserwowania  

i słuchania natury. Tych obserwacji dzieci dokonują w terenie: w lesie, na łące czy nad wodą. Zabierają 

ze sobą lupy, atlasy roślin, zwierząt. Obserwują przyrodę piękną i bardzo zniszczoną. Swoje spostrze-

żenia przenoszą na papier lub fotografię.  

Poprzez wycieczki uczniowie dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, 

obserwują różne środowiska. Wyprawy do szkółki leśnej, szklarni, gospo-

darstwa ekologicznego, oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci czy do 

rezerwatu przyrody zapewniają im wszechstronny kontakt ze środowi-

skiem naturalnym. Zapraszamy również ciekawych gości, którzy profesjo-

nalnie zajmują się ochroną środowiska. Współpracujemy między innymi  

z Nadleśnictwem Dębica, organizując cykliczne spotkania edukacyjne. An-

gażujemy się również w realizację ogólnopolskich programów ekologicz-

nych i edukacyjnych „Zbieraj Baterie!”, „Moje miasto Bez Elektrośmieci”, 

„Działaj z imPETem!”. 

JAKIE POZYTYWNE ASPEKTY WYNIKAJĄ Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH? 

Anita Zachara-Kusek: Miłość do przyrody i wszelkie podejmowane z nią przedsięwzięcia mają 

ogromne znaczenie dla rozwoju i kształtowania osobowości. Staramy się z panią Anetą Żądło – współ-

prowadzącą koło – stwarzać dzieciom takie sytuacje, aby samodzielnie dochodziły do prawd i zasad, 

aby umiały perspektywicznie myśleć i aktywnie działać. Program umożliwia poznawanie świata w jego 
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jedności i złożoności, wspomaga ich samodzielność, inspiruje do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. Biorąc udział w akcjach ekologicz-

nych uczestnicy zdają sobie sprawę z ich celowości. Potem starają się włączyć do działań proekologicz-

nych również swoje rodziny. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci stają się bardziej wrażliwe na 

potrzeby środowiska przyrodniczego i troszczą się o najbliższe otoczenie. 

TEATR 

JAKA JEST ROLA ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W PLACÓWKACH KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO? 

Anna Chęciek (oligofrenopedagog, współtwórca występów teatralnych zespołu „Drops”): 

Ogromna i nieoceniona. Udział w próbach i występach zachęca do okazywania emocji, wzbogaca oso-

bowość, pozwala młodym aktorom na odnalezienie prawdziwego „ja”, uaktywnia również sferę komu-

nikacji – wzbogaca słownik i poszerza wyobraźnię, uwrażliwia na innych, uczy współdziałania z rówie-

śnikami, przełamuje bariery i zwiększa poziom samoakceptacji. Teatr pełni funkcję terapeutyczną nie 

tylko uczniów, ale także i nauczycieli prowadzących takie przedsięwzięcie. Rozwija u dzieci poczucie 

przynależności do określonej grupy społecznej. 

JAKĄ TEMATYKĘ PREZENTUJE PUBLICZNOŚCI ZESPÓŁ „DROPS” PODCZAS  WYSTĘPÓW ARTYSTYCZ-
NYCH? 

Anna Chęciek: Najczęściej wykorzystywane są znane wszystkim bajki czy opowiadania. Jednak 

staramy się ukazać je w nowej, często zaskakującej i humorystycznej od-

słonie. Wielką nagrodą dla aktorów jest więc gromki śmiech i aplauz pu-

bliczności. W swoim dorobku mamy takie przedstawienia jak: „Złota 

Rybka”, „Czerwony kapturek”, „Czerwony Kapturek na wesoło”, „Jak 

dawniej na wsi wiosnę witano”, „Sąd nad muchą”, „Po co Bóg stworzył 

kobietę”, „O dwóch takich co ukradli księżyc”, „Żabi król”, „Nowe szaty 

cesarza”, „Wilk i siedem koźlątek”, „Świniopas”, „Księżniczka na ziarnku 

grochu”. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszą się występy 

naszych mimów, którzy w doskonały sposób za pomocą mimiki i ge-

stów przekazują publiczności emocje. 

DO JAKIEJ PUBLICZNOŚCI ADRESOWANE SĄ WYSTĘPY WASZEGO 
SZKOLNEGO ZESPOŁU TEATRALNEGO? 

Anna Chęciek: Wszystkie przedstawienia prezentowane są szero-

kiej publiczności. Widzami były dzieci z miejskich przedszkoli, dzieci i młodzież dębickich szkół, rodzice 

i dziadkowie naszych aktorów, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych firm, a także samorządowcy  

i parlamentarzyści. Trzeba zaznaczyć, iż niezależnie od grupy wiekowej podczas występów obserwato-

rzy czynnie uczestniczyli i przeżywali wraz z aktorami losy bohaterów.  

W JAKICH FESTIWALACH, PRZEGLĄDACH BRAŁ UDZIAŁ ZESPÓŁ TEATRALNY „DROPS”? 

Anna Chęciek: Przez wszystkie lata zespół teatralny „Drops” reprezentował szkołę na wielu prze-

glądach i konkursach artystycznych zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i wojewódzkim czy powia-

towym. Braliśmy udział w m.in.: „Przeglądach Małych Form Artystycznych” w Tarnowie, „Wojewódz-

kich Przeglądach Zespołów Teatralnych” w Rzeszowie, „Przeglądach Małych Form Teatralnych” w Ra-

domyślu, czy też w międzyszkolnym. Należy dodać, iż prezentowane sztuki zawsze staramy się wyko-

nać na bardzo wysokim poziomie, co procentuje zdobywaniem wysokich lokat w konkursach. 
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WYCIECZKI, RAJDY, GRY TERENOWE 

DLACZEGO WARTO JEŹDZIĆ NA WYCIECZKI SZKOLNE? 

Marta Reguła (oligofreno-

pedagog): Bardzo duży wpływ na 

kształtowanie samodzielności  

u uczniów, rozwijanie umiejętno-

ści komunikacyjnych mają orga-

nizowane przez nauczycieli wy-

cieczki – zarówno jednodniowe 

jak i dłuższe. Ze względu na ich 

ogromną liczbę, nie sposób 

wszystkie wymienić, ale z pew-

nością każda z nich zapisała się 

głęboko w pamięci każdego 

uczestnika. Zamiast szerokich 

opisów prezentujemy zdjęcia  

z wybranych wycieczek. 

   

Wycieczka do Sopotu 

   

Wycieczka do Zakopanego 

   

 Inne urocze miejsca  
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STOWARZYSZENIA 

„Z POTRZEBY SERCA” 

NA CZYM POLEGA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „Z POTRZEBY SERCA”? 

Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca” przy Zespole Szkół Specjalnych w Dę-

bicy działa od września 2010 roku. Powstało z inicjatywy Pani Kariny Watoły 

– Pierwszej Prezes oraz nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Specjalnych 

w Dębicy – szczerze zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób z nie-

pełnosprawnościami i ich najbliższego środowiska. Pani Karina Watoła przez 

dziesięć lat z olbrzymim zaangażowaniem, determinacją i kreatywnością roz-

wijała  działalność stowarzyszenia. Nie szczędząc sił i środków przyczyniła się 

do tego, że w 2016 roku organizacja ta uzyskała status organizacji pożytku 

publicznego. 

Praca w stowarzyszeniu opiera się na społecznej pracy zarządu i zaanga-

żowaniu członków. Stowarzyszenie stara się odpowiadać na potrzeby pla-

cówki, uczniów, absolwentów oraz rodziców i opiekunów. 

Na zasadzie wolontariatu prowadzono Klub Rodzica i grupę Kreatywna 

Mama. Dzięki projektom „Reklama Dzieciom – TVP” pozyskano fundusze do-

posażając bazę dydaktyczną szkoły. 

Zorganizowano pikniki rodzinne, 

ekologiczne i integracyjne w ramach 

powiatowych środków dla osób z nie-

pełnosprawnościami. 

Stowarzyszenie wspiera długofa-

lowo uczniów poprzez celowe zbiórki  

i licytacje. Wykorzystuje szeroko me-

dia społecznościowe. 

Współpracuje z lokalną społecz-

nością. Owocem takiej współpracy 

jest organizowana co roku akcja cha-

rytatywna „Marcinkowe Rogale” 

oraz „Piernikowe Dobro”. 

Ważnym elementem działalno-

ści naszej organizacji jest wolontariat, współpraca i integracja. 

Dzięki nim zorganizowano projekt „Synestezja” oraz projekt 

„Jaki jestem naprawdę?”. 

Innym ważnym elementem jest wsparcie i angażowanie ro-

dziców oraz bliskich naszych uczniów. Przykładem takiej działalności są konferencje i warsztaty: „Doj-

rzewanie i edukacja seksualna osób z niepełnosprawnościami”, „Pokochać nie pokonać, czyli jak cie-

szyć się życiem z dzieckiem niepełnosprawnym?”, „Mamom z potrzeby serca”. 

 

 

  

 

Przykładowe 

projekty  

Stowarzyszenia 

Dane do kontaktu: 

STOWARZYSZENIE  

„Z POTRZEBY SERCA” 

ADRES: ul. Parkowa 1A,  

39-200 Dębica 

TELEFON: 512 305 090 

ADRES E-MAIL: zpotrzeby-

serca1@wp.pl 

Informacje o obecnie podejmowa-

nych przez Stowarzyszenie „Z po-

trzeby serca” działaniach można 

znaleźć na stronach: 

www.zpotrzebyserca.org/ 

www.facebook.com/stowarzysze-

niezpotrzebyserca/ 

GODZINY PRACY:  

Poniedziałek – Piątek: 8:00 - 15:30 
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OLIMPIADY SPECJALNE – POLSKA, KLUB „DRAGON” 

JAKĄ MISJĄ KIERUJĄ SIĘ OLIMPIADY SPECJALNE? 

Marek Kramarz (trener olimpiad specjalnych, pre-

zes Klubu „Dragon”- Olimpiady Specjalne): Misją Olim-

piad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełno-

sprawnością intelektualną od ósmego roku życia wzwyż 

całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych  

w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych. Ta 

forma aktywności wpływa na rozwój sprawności fizycznej, 

daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadcza-

nia radości i dumy z własnych sportowych osiągnięć. 

Uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych to również 

szansa na nowe przyjaźnie i możliwość pełniejszego włą-

czenia się w życie społeczności lokalnej. Celem Olimpiad 

Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełno-

sprawnością intelektualną poprzez udział we współza-

wodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości 

społecznej na temat możliwości osób z niepełnosprawno-

ściami. 

 

 

 

 

W JAKI SPOSÓB DZIAŁA KLUB „DRAGON”? 

Marek Kramarz: Klub działa przy Zespole Szkół Spe-

cjalnych w Dębicy. Prowadzimy cykliczne zajęcia na krę-

gielni, stadionie, boisku, pływalni oraz sali gimnastycznej. 

Startujemy w zawodach z różnych dyscyplin tj.: piłka 

nożna, lekkoatletyka, badminton, tenis stołowy, kolar-

stwo, bocce, bowling, golf, pływanie, podnoszenie cięża-

rów. Jesteśmy organizatorami zawodów wojewódzkich 

bowlingu. Nasze najlepsze wyniki to starty w zawodach 

ogólnopolskich z bardzo dobrymi rezultatami. Dwukrot-

nie nasz zawodnik zakwalifikował się na zawody rangi eu-

ropejskiej. Wielokrotnie braliśmy udział w obozach spor-

towych oraz żeglarskich spotkaniach, na których ucznio-

wie poznawali tajniki pływania pod żaglami oraz uczyli się 

śpiewać szanty. Wszyscy nasi podopieczni z każdej spor-

towej imprezy przyjeżdżają szczęśliwi i zadowoleni oraz 

bogatsi o następne doświadczenia życiowe. 

  

 
 

 

 
Nasi uczniowie uczestniczący  

w licznych zawodach 

 
 

 
 

 

 
Nasi uczniowie uczestniczący  

w licznych zawodach 
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JAKIMI SPORTOWYMI SUKCESAMI MOGĄ POSZCZYCIĆ SIĘ WASI PODOPIECZNI? 

Łukasz Drąg (nauczyciel Integracji Sensorycznej SI, współorganizator za-

wodów): W ramach Olimpiad Specjalnych uczniowie Zespołu Szkół Specjal-

nych w Dębicy latach 2014 – 2019 r. w licznych zawodach pozaszkolnych zdo-

byli łącznie następujące trofea w postaci dyplomów, nagród oraz medali: 

 Ogólnopolskie Letnie Igrzyska „Olimpiad Specjalnych” w konkuren-

cjach: bowling, badminton, tenis stołowy, trójbój siłowy, LA: 1 złoty 

medal, 3 srebrne oraz 3 brązowe medale / trener: Marek Kramarz. 

 Podkarpacki Turniej Badminton „Olimpiad Specjalnych”: I miejsce -  

5-cio krotnie, II miejsce - 3 krotnie, III miejsce – 3 krotnie / trener: 

Urszula Burkat. 

 Podkarpacki Turniej Tenisa Stołowego „Olimpiad Specjalnych” w grze 

pojedynczej i w grze deblowej: I miejsce – 17 razy, II miejsce – 3 razy, 

III miejsce – 4 razy / trener: Zbigniew Rajnfus. 

 Podkarpacki Miting w Trójboju Siłowym „Olimpiad Specjalnych” –  

w wyciskaniu na ławeczce, w martwym ciągu oraz w przysiadzie:  

5 złotych, 4 srebrne oraz 2 brązowe medale / trener: Marek Kramarz. 

 Podkarpacki Miting Lekkoatletyczny „Olimpiad Specjalnych”: bieg na 

200 m, 400 m, 800 m, pchnięcie kulą oraz sztafeta 4 x 100 m: I miejsce 

– 20 razy, II miejsce – 16 razy, a III – 9 razy / trener: Marek Kramarz. 

 Podkarpacki Turniej Bowlingowy „Olimpiad Specjalnych” (w 2015 r. 

oraz w 2019 r. organizowała nasza szkoła): indywidualnie oraz w grze 

deblowej I miejsce - 9 razy, II miejsce – 8 razy,  

III miejsce – 9 razy / trener: Marek Kramarz. 

 Podkarpacki Miting Kolarski „Olimpiad Specjalnych” 

na dystansie 2000 m oraz 4000 m: 6 złotych medali, 

4 srebrne i 4 brązowe medale / trener: Łukasz Drąg. 

 Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7 – osobowych 

Drużyn Męskich i Żeńskich Olimpiad Specjalnych. 

Drużyna podkarpacka wraz z dwoma uczniami na-

szej szkoły zdobyła złoty medal / trener: Marek Kra-

marz. 

 Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Polska: raz I lokata oraz dwa 

razy II miejsce z tytułem dla najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju/ trener: Marek  

Kramarz.  

PROJEKTY, PROGRAMY, CYKLICZNE IMPREZY, INNOWACJE 

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE WASZA PLACÓWKA W CELU WSPIERANIA POTENCJAŁU UCZNIÓW  
I PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI ZAJĘĆ? 

Magdalena Przybycień (oligofrenopedagog, przewodnicząca Zespołu Nauczycieli ds. Projek-

tów): Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy w ramach pogłębiania wiedzy, umiejętności, podnoszenia 

świadomości uczniów organizuje na terenie placówki szereg programów i projektów, które aktywnie 

były i są realizowanie przez dzieci i młodzież. Działania te mają na celu uatrakcyjnienie procesu nau-

czania, wspieranie rozwoju we wszystkich sferach życia, kształtowanie prawidłowych postaw oraz 
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uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. Dlatego nauczyciele realizują szereg nowatorskich projek-

tów, programów oraz innowacji. Należą do nich: 

PROGRAM DLA UCZNIÓW SPdP „DOBROSTAN” 

Program „Dobrostan” został opracowany w 2016 r. dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

w oparciu o obowiązującą podstawę programową i jest nadal realizowany przez Panią Bogusławę 

Strzyż. Jego nadrzędnym celem 

jest promocja postaw prozdro-

wotnych, nabywanie praktycz-

nych umiejętności związanych  

z pracą, rozwijanie kreatywności 

uczniów, zainteresowań kulinar-

nych, kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu i bezpie-

czeństwu podczas praktyk 

wspomaganych poza terenem 

szkoły. Tematyką zajęć są: 

normy żywienia, BMI, zdrowy 

tryb życia, prawa i obowiązki 

pracownika i pracodawcy, dba-

łość o własne zdrowie, systema-

tyczne wykonywanie badań, ko-

rzystanie z pomocy lekarza, 

udzielanie pierwszej pomocy. Pożądanym efektem programu będzie ukształtowanie postawy szacunku 

dla zdrowia oraz pracy własnej i innych osób. 

SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ 

Uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum w latach 2015 i 2016 brali udział w edukacyjnym 

projekcie profilaktycznym „Smok Mądragon Daje Radę”, którego koordynatorem była Pani Anita Za-

chara - Kusek. Ta inicjatywa społeczna była działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium 

Troski, na rzecz zwiększania bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem. Projekt 

„Smok Mądragon Daje Radę” poświęcony był następującym obszarom tematycznym: bezpieczna 

droga do szkoły, nauka reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, naukę udzielania pierwszej pomocy, 

promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku, kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych, 

w sytuacjach zagrożeń przestępczością, podstaw BHP i higieny, badanie i trening zmysłów: wzroku, 

słuchu i orientacji przestrzennej. Celem projektu było zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci, 

poprzez przekazywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, 

bezpiecznych zachowań oraz zwiększanie świadomości i wiedzy na temat sposobów tworzenia środo-

wiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Realizacja projektu przeprowadzona byłe we 

współpracy z rodzicami oraz przedstawicielami służb ratowniczych: Policji i Straży Pożarnej. 

AKADEMIA ZDROWEGO UCZNIA 

W roku szkolnym 2014/2015 roku – na podstawie „Programu Przedszkolak Pełen Zdrowia” – był 

realizowany program „Akademia Zdrowego Ucznia”. Brały w nim udział klasy szkoły podstawowej  

i ówczesnego gimnazjum – zdrowe żywienie, z naciskiem na motywy Eko oraz aktywność. Zakres pro-

gramowy podzielony był na cztery pory roku. Prowadzone działania miały na celu promować zdrowy 

 

 
 

 

Potrawy wykonane przez uczniów w ramach programu „Dobrostan” 
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styl życia, prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę i prawidłową postawę oraz propagował ruch na 

świeżym powietrzu. Ponadto, uwrażliwił uczniów na ekologię i wskazał potrzebę dbania o środowisko. 

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY „KSZTAŁTUJEMY DOBRE NAWYKI” 

Program realizowany był w latach 2014-2016. W działania zaangażowani byli uczniowie klas szkoły 

podstawowej. Obejmował działania utrwalające prawidłowe nawyki z zakresu dbania o higienę, pro-

wadzenie zdrowego stylu życia, wdrażania do wykonywania obowiązków domowych oraz kształtowa-

nie kulturalnego zachowania się w środowisku społecznym. Program zainicjowany przez Panią Anitę 

Zachara – Kusek prowadzony był przy współpracy z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

oraz Nadleśnictwem. 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „AKADEMIA DOJRZEWANIA” 

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia dojrzewania” dziewczęta z klas 

gimnazjalnych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy od kwietnia do czerwca 2014 r. uczestniczyły  

w warsztatach prowadzonych przez p. Martę Regułę i p. Jadwigę Parys. Podczas cyklicznych spotkań 

uczestniczki otrzymały rzetelną wiedzę dotyczącą ważnego etapu w ich życiu, jakim jest okres dojrze-

wania. Podejmowano również dyskusje na tematy związane z etapami rozwoju płciowego oraz miłości. 

Podczas zajęć odgrywano scenki rodzajowe mające na celu wyćwiczenie zachowań asertywnych. 

PROGRAM EDUKACYJNY „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO” 

Program „Żyj smacznie i zdrowo” realizowany był z uczniami Gimnazjum w roku szkolnym 

2016/17. Dzięki temu młodzież poznała zasady żywienia, bezpiecznej i higienicznej pracy, różne rodzaje 

diet, proste sposoby odmierzania porcji oraz dobre maniery. Podczas programu, uczniowie poznali 

również „Przewodnik po porcjach jedzenia”. Skomponowali też własny jadłospis i smakowicie go zre-

alizowali. 

AKADEMIA CZYSTYCH RĄK 

Program był realizowany pod patronatem Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia 

Dziecka”. W ramach „Akademii Czystych Rąk Carex” przeprowadzono w naszej szkole 

lekcje z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych wzbogaconych o treści multime-

dialne. W scenariuszach lekcji zrównoważono zawartość merytoryczną, zabawę i ćwi-

czenia praktyczne. To najlepszy sposób, aby przybliżyć najmłodszym temat higieny rąk, w jak najbar-

dziej przyjazny sposób. Dzięki programowi pozyskaliśmy również zestaw mydeł antybakteryjnych oraz 

instruktaże prawidłowego mycia rąk, które umieściliśmy w szkolnych toaletach. Rodzice naszych 

uczniów otrzymali ciekawe "Poradniki dla rodziców" przygotowane przez organizatorów programu: 

Panią Anitę Zachara – Kusek i Panią Anetę Żądło. 

WARSZTATY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ZBIERAJ BA-

TERIE” 

Nasza szkoła z inicjatywy Pań: Anity Zachara - Kusek i Anety Żądło przystąpiła do Ogól-

nopolskiego Programu Edukacyjnego „Zbieraj baterie!”. Aby przybliżyć uczniom tematykę 

związaną z programem przeprowadziliśmy warsztaty w ramach Szkolnego Programu Wycho-

wawczego. Działania obejmowały zagadnienia: Bateria jako źródło energii, Baterie – ekolo-

giczne bomby, Baterie – niebezpieczne odpady!, Mądre korzystanie z baterii. Duże zainteresowanie 

wzbudziła możliwość sprawdzania poziomu naładowania różnych baterii specjalnym testerem. Dzięki 

tej akcji w naszej w naszej szkole znajduje się specjalny pojemnik na zużyte baterie i akumulatory. 
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MISTRZOWIE – MISTRZOM 

Celem Projektu Mistrzowie – Mistrzom było promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną. Przez 13 miesięcy uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i SPdP po-

dejmowali różnorodne wyzwania w nietypowych miejscach i sytuacjach razem z powszechnie znanymi, 

szanowanymi osobami z różnych dziedzin życia społecznego. Efektem tych spotkań, pasji i wspólnie 

podejmowanych działań był „Kalendarz Mistrzów” na rok 2016 i został zaprezentowany szerszej pu-

bliczności podczas wernisażu w dębickiej Galerii Sztuki MOK wraz z wielkoformatowymi zdjęciami, fo-

tosami i filmami wykonanymi podczas sesji zdjęciowych. W wernisażu na czerwonym dywanie pojawili 

się bohaterowie kolejnych kart tego interdyscyplinarnego kalenda-

rza. Mistrzowie - Uczniowie z naszej szkoły wraz z Mistrzami ze 

świata muzyki, coachingu, medycyny, teatru, opery, tańca, karate, 

zapasów, pożarnictwa, czy też sztuk plastycznych i kulinarnych. 

Było to wspaniałe spotkanie dwóch pokoleń osób z odmiennych 

światów, które połączyły wspólne zainteresowania i radość życia. 

Pomysłodawcą i koordynatorem Projektu „Mistrzowie- Mistrzom” 

była Pani Bogusława Strzyż. 

PROGRAM – AKTYWNA TABLICA 

Nasza placówka realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – 

„Aktywna tablica”. W ramach programu, którego koordynatorami były p. Aneta Żądło i p. Anita Za-

chara-Kusek szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne stanowiące uatrakcyjnienie różnych zajęć prowa-

dzonych z uczniami. Wprowadzanie nowoczesnych technologii do edukacji szkolnej jest nieuniknionym 

krokiem w ewolucji edukacji w szybko zmieniającym się współczesnym świecie. Używanie tablic inte-

raktywnych wpływa na zwiększenie motywacji uczniów do nauki. Mając świadomość, że motywacja 

wpływa na osiągnięcia uczniów, można powiedzieć, że tablica interaktywna to dobry start do polep-

szenia jakości nauczania. Te nowoczesne technologie zwiększają motywacje uczniów i nauczycieli oraz 

zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacji. Dlatego w 2021 po przystąpiliśmy do drugiej 

edycji tego programu, którego koordynatorem były: p. Ewelina Gibek i Karolina Szczepanik. 

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM „Z POTRZEBY 
SERCA” 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy od 2010 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Wspomagania Osób Z Niepełnoprawnością i Ich Otoczeniem „Z Potrzeby Serca”. Współpraca polega 

między innymi na organizowaniu imprez okolicznościowych, realizacji projektów, programów które 

służą podopiecznym placówki i stowarzyszenia. Na przełomie ponad 10 lat – dzięki projektom opraco-

wanym w głównej mierze przez Panie: Ewelinę Dudziak i Barbarę Kołodziej udało się zorganizować 

kilka wspaniałych pikników integracyjnych – dofinansowanych ze środków Starostwa Powiatowego  

w Dębicy tj.: Eko-Kultura; „Razem możemy więcej”; „Razem bawmy się wesoło”; „Radosny Dzień 

Dziecka”; „Sportowy Dzień Dziecka”; „Mama, tata i ja” – Dzień Rodziny”. Podczas imprez dzieci i mło-

dzież mogła nie tylko tańczyć, śpiewać, brać udział w zabawach sportowych, ale również poznawać 

wiele nowych osób i oglądać mnóstwo ciekawych prezentacji w wykonaniu zaproszonych gości. Każda 

inicjatywa na długo pozostawała w pamięci wszystkich uczestników. 
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Poza organizacją kulturalno-integracyjnych spotkań podejmowaliśmy wiele inicjatyw projekto-

wych, które miały na celu zdobywanie, doskonalenie wiedzy i umiejętności, uwrażliwienie na kulturę 

oraz prezentowanie własnych talentów. Do osiągnięcia tych celów przyczynił się projekt terapeu-

tyczno-artystyczny „SYNESTEZJA” stworzony przez Panią Bogusławę Strzyż w formie  zajęć teatralnych 

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i II Liceum Ogólnokształcącego pod patronatem Fundacji Ba-

torego oraz projekt pod patronatem Akademii Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lo-

kalne: „Jaki jestem naprawdę? – osoba niepełnosprawna w oczach rówieśników”; przy współpracy  

z I LO w Dębicy. W celu pozyskania nowoczesnego sprzętu Stowarzyszenie wzięło udział w dwóch edy-

cjach programu: Reklama Dzieciom TVP „Radosna Szkoła”. Dzięki projektowi przygotowanemu przez 

Panią Karinę Watołę zakupiono pomoce dydaktyczne oraz utworzono Salę do Terapii Integracji Senso-

rycznej” w Zespole Szkół Specjalnych. 

„JAKI JESTEM NAPRAWDĘ – OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W OCZACH RÓWIEŚNIKÓW” 

Marta Reguła (oligofrenopedagog, współtwórca projektu): Projekt „Jaki jestem naprawdę – 

osoba niepełnosprawna w oczach rówieśników” był opracowany i realizowany pod skrzydłami Stowa-

rzyszenia „Z Potrzeby Serca” przez grupę nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy: p. Martę 

Regułę, p. Jadwigę Parys  

i p. Pawła Stachnika oraz wo-

lontariuszki: p. Joannę Janiec  

z ZSS Dębicy i p. Ewę Nowacką 

z I LO im. Króla Władysława Ja-

giełły w Dębicy.  

Projekt uzyskał dofinanso-

wanie z „Akademii Aktywnych Obywateli” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: m.in. 

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Fundacja Generator Inspiracji. 

Jego celem była integracja młodzieży z Liceum im. Króla Władysława Jagiełły z uczniami z Zespołu 

Szkół Specjalnych w Dębicy. Spotkania odbywały się cyklicznie w formie warsztatów garncarskich, pro-

wadzonych przez doświadczonego instruktora. Młodzież miała okazję poznać teoretyczne i praktyczne 

podstawy modelowania w glinie oraz zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z niepełnosprawnością intelektu-

alną. 

Zwieńczeniem projektu była publikacja zawierająca fotorela-

cję i refleksje młodzieży licealnej na temat wzajemnych interakcji 

podczas tworzenia glinianych rzeźb, prezentacja prac na wystawie 

w Galerii MOK w Dębicy oraz aukcja charytatywna. Dzięki niej za-

proszeni przedsiębiorcy pomogli sfinansować specjalistyczny wó-

zek dla chłopca. Tak więc realizacja projektu przyczyniła się do po-

mnożenia dobra na wielu różnych płaszczyznach. 

„RAZEM KU DOROSŁOŚCI” 

Marta Reguła (oligofrenopedagog, współtwórca programu): Okres dojrzewania osób z niepełno-

sprawnością intelektualną jest tak samo trudny i burzliwy, jak u rówieśników w normie intelektualnej. 

Kilka lat temu wraz z p. Jadwigą Parys prowadziłam zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu “Aka-

demia Dojrzewania”. Ze względu na konieczność dostosowania treści, form i metod do potrzeb naszych 

uczniów opracowałyśmy prozdrowotny program “Razem ku dorosłości”. Podczas zajęć o charakterze 
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warsztatowym wdrażamy młodzież do promowania zdrowego stylu życia. Rozwijamy ich dojrzałość 

psychiczną, emocjonalną, społeczną i duchową. Wspierając w poznawaniu samego siebie ukazujemy 

również niebezpieczeństwa, trudności i ograniczenia w „ byciu dorosłym”.  

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat budowy ciała człowieka, zmian zachodzących w okresie 

dojrzewania oraz zasad utrzymywania higieny. Poznają akceptowalne sposoby okazywania uczuć, do-

wiadują się, na czym polega miłość, małżeństwo i rodzicielstwo. Uczą się dystansu w relacjach z róż-

nymi osobami, poznają granice intymności oraz rozwijają zachowania asertywne. Uczestnicy zajęć do-

wiadują się także o zagrożeniach w sieci i codziennych sytuacjach. Dobór treści modyfikujemy w zależ-

ności od aktualnych potrzeb oraz możliwości percepcyj-

nych uczniów. 

W ŚWIECIE GLINY 

Joanna Janiec (oligofrenopedagog, nauczyciel 

przedmiotu przysposobienie do pracy – dekoratorstwo): 

Program „W świecie gliny” powstał w 2015 roku, jako 

kontynuacja projektu „Jaki jestem naprawdę – osoba nie-

pełnosprawna w oczach rówieśników”, którego uczest-

nicy – uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach 

garncarskich. Wykazywali oni duże zainteresowanie 

pracą w glinie, co skłoniło nas do kontynuowania podję-

tych działań. Głównym celem programu jest wspomaga-

nie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działal-

ność twórczą. 

Modelowanie w glinie to dla człowieka twórcze do-

świadczenie, które rozwija kreatywność, wyobraźnię  

i zdolności manualne. Drobny ruch, wgniecenie powo-

duje zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie ekspre-

sji twórczej. Jest także zabawą, dzięki której uczeń od-

krywa swoje możliwości i talenty, realizuje fantastyczne 

pomysły, cieszy się tworzeniem rzeczy pięknych i niepo-

wtarzalnych. 

Kontakt z gliną przynosi także doskonały efekt tera-

peutyczny: relaksuje, uspokaja, wycisza, pozwala na roz-

ładowanie negatywnych emocji. Każdy człowiek ma po-

trzebę opowiadania o swoich przeżyciach, wewnętrznym 

świecie, uczuciach i pragnieniach. Osoby z niepełno-

sprawnością intelektualną często nie potrafią wyrazić 

tego za pomocą słów, wtedy glina pomaga im wydobyć 

to, co jest dla nich ważne. Dodatkowo praca z gliną uczy 

koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, planowa-

nia oraz współpracy. 

Program, którego autorkami były: p. Marta Reguła 

oraz p. Joanna Janiec jest realizowany na zajęciach z przy-

sposobienia do pracy- dekoratorstwo. 

SZTUKA ŻYCIA – 

To cieszyć się małym szczęściem.  

Phil Bosmans 

 

 
 

 
 

 

 
Prace uczniów wykonane podczas warsztatów  

„W Świecie gliny” zostały wystawione  

w Galerii MOK w Dębicy 
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PROGRAM EKOLOGICZNY 

Anna Chęciek (oligofrenopedagog): 

Szkoła to nie tylko budynek, to również jego 

otoczenie. Uczniowie SPdP z ogromną rado-

ścią zakładali ogród. Każdego roku pielę-

gnują posadzone drzewa i krzewy. Uczą się 

dbać o najbliższe środowisko. Zauważają, 

jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają 

drzewa. Obcowanie z naturą pełni rolę re-

habilitacyjną, edukacyjną i terapeutyczną. 

Nadaje sens życia i pobudza ciekawość 

świata. Od lat wspólnie ze Starostwem Powiatowym realizujemy program ekologiczny. Dzięki temu 

pozyskujemy narzędzia, materiały a także rośliny do szkoły i ogrodu. Istotnym elementem programu 

jest konkurs wiedzy ekologicznej. Biorą w nim udział uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Dzięki niemu sprawdzają swoje umiejętności, a otrzymane nagrody wykorzystują do praktycznej nauki 

o roślinach. 

FESTYN RODZINNY W SPORTOWEJ STODOLE 

Ewelina Dudziak (oligofrenopedagog): Zabawa z rówieśnikami ze szkolnej ławy oraz z najbliż-

szymi to nieodłączna część naszego kalendarza szkolnego. Rodzinna rywalizacja sportowa i wspólnie 

spędzany czas w gronie przyjaciół i rodziny jest zawsze wyczekiwanym spotkaniem. Impreza muzyczna 

prowadzona przez wodzireja integruje uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wolontariuszy II Liceum 

Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy. To wszystko dzieje się podczas Festynów 

Rodzinnych organizowanych cyklicznie w Sportowej Stodole. Projekt ten opracowywany od 8 lat 

przeze mnie wraz z p. Barbarą Kołodziej realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Po-

wiatowego oraz funduszom pozyskiwanym na ten cel. 

   

   

   

 Festyn Rodzinny w Sportowej Stodole  
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IMPREZY CYKLICZNE 

WOJEWÓDZKI RAJD PIESZY 

Danuta Wadas (pomysłodawca i organizator Wojewódzkiego Rajdu Pieszego): Wojewódzki Rajd 

Pieszy to impreza cykliczna, którą organizuję i prowadzę od roku 2010. Jest spotkaniem uczniów szkół 

przysposabiających do pracy, a wcześniej także klas gimnazjalnych, ze specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych oraz szkół specjalnych z województwa podkarpackiego. 

Jej celem jest zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja uczniów 

z różnych placówek, a także poznanie pięknych terenów Powiatu Dębickiego, Miejsc Pamięci Narodo-

wej, obiektów architektonicznych i sakralnych oraz pomników przyrody znajdujących się na jego ob-

szarze. Miejsce startu i mety każdego rajdu znajduje się w gościnnych progach Schroniska Młodzieżo-

wego „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej. W rajdzie biorą udział uczniowie wraz ze swoimi opieku-

nami ze szkół w Strzyżowie, Frysztaku, Mrowli, Ropczycach, Kolbuszowej Dolnej, Mielcu, Stalowej Woli, 

Rudniku nad Sanem – przeważnie około 60 osób. Trasy rajdu, które muszą pokonać uczestnicy, oczy-

wiście pieszo, wynoszą przeciętnie około 20 km. Do tej pory wiodły z Głobikowej do następujących 

miejscowości: Brzeziny, Braciejowa – Głodomank, Kałużówka, Stobierna, Połomia, Mała, Gumniska, 

Braciejowa – Berdech, Grudna, Głobikowa – Słotwinówka. Tradycją Rajdu stało się uczestnictwo spon-

sorów imprezy we wspólnym marszu. Tworzą oni dodatkową drużynę. W trakcie przejścia wyznaczonej 

trasy, oprócz podziwiania pięknych okoliczności jesiennej (październikowej) przyrody członkowie dru-

żyn słuchają moich prelekcji nawiązujących do historii danych miejsc, a także rozwiązują wymyślone 

przeze mnie zadania rajdowe. Po powrocie do Schroniska Młodzieżowego „Rozdzielnia Wiatrów”  

w Głobikowej jemy wspólny obiad. Po jego zakończeniu następuje podsumowanie rajdu, czyli nagro-

dzenie uczestników za ich wysiłek fizyczny oraz wykonanie zadań teoretycznych i praktycznych. 

Patronat nad rajdem obejmuje Starosta Powiatu Dębickiego, który często uczestniczy w otwarciu 

lub zakończeniu rajdu, a także jest sponsorem nagród dla drużyn. Wspaniała atmosfera i dobry humor 

dopisujący nam bez względu na pogodę powodują, że wszyscy uczestnicy chętnie przyjeżdżają znowu 

za rok. Dlatego też wymyślona przeze mnie impreza, którą w zamyśle miałam zorganizować tylko jeden 

 
 

  

 
 

 

Wojewódzki Rajd Pieszy 
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raz stała się wydarzeniem cyklicznym. Organizacja tego 

przedsięwzięcia wymaga dużych nakładów finansowych 

(zakup nagród indywidualnych dla uczestników, koszty 

obiadu, słodkich przekąsek, napojów i suchego prowiantu 

zabieranego na trasę). 

Bez pomocy ludzi wielkiego serca, którzy co roku 

wspierają mnie finansowo lub materialnie nie byłabym  

w stanie go kontynuować. Dzięki sponsorom: p. Roma-

nowi Bukowskiemu, p. Ewie Dobrowolskiej, p. Januszowi 

Wiktorowi, p. Bożenie Dziadosz, p. Alli i Wacławowi Smo-

leniom, p. Barbarze i Zbigniewowi Bandzyra, p. Agnieszce 

Mika, p. Agnieszce Krzemień, p. Bernadecie Mika, p. An-

drzejowi Bal, p. Zdzisławowi Nowakowskiemu, p. Paw-

łowi Nowakowskiem, p. Pawłowi Szumowicz oraz dyrekcji 

naszej szkoły – p. Marcie Biłas, p. Karinie Watoła i nauczy-

cielom: p. Markowi Kramarzowi, p. Łukaszowi Drąg,  

p. Marcie Reguła, p. Joannie Janiec, p. Jadwidze Parys,  

p. Barbarze Kołodziej, p. Annie Chajec, p. Natalii Barnaś, p. Pawłowi Stachnikowi mogę realizować 

swoje marzenie w kolejnym roku. 

RAJDY ORAZ GRY TERENOWE 

Łukasz Drąg (oligofrenopedagog, organizator raj-

dów i gier terenowych): Turystyka jest wspaniałym narzę-

dziem kształtującym wartości wychowawcze i poznawcze 

wśród uczniów. Dlatego już od dłuższego czasu organizuję 

rajdy i gry terenowe, które stają się doskonałą okazją do 

nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych i do-

świadczeń płynących z otoczenia. Udział w wyprawie pie-

szej lub rowerowej pobudza dzieci i młodzież do większej 

aktywności, wzbudza uczucia estetyczne poprzez kontakt 

z przyrodą, rozwija ciekawość i wyobraźnię. Stanowi rów-

nież możliwość nawiązania nowych znajomości, uczy sza-

cunku do drugiej osoby i ubogaca społecznie. 

Rajdy Piesze organizuję od początku swojej pracy,  

a ich głównym zadaniem jest poznanie przez naszych 

uczniów walorów krajobrazowych naszego powiatu. Do-

datkowym zamiarem jest kompleksowe oddziaływanie na 

ucznia poprzez rozwój określonych zespołów zachowań  

i społecznych wartości, pomoc w przystosowaniu się do 

współczesnych warunków życia. Uczestniczą w nich za-

zwyczaj uczniowie ze Szkoły Podstawowej, którzy mają do 

pokonania odcinek ok. 10 km. Ważnym elementem tych 

wypraw jest integracja uczestników rajdu oraz wyrabianie 

nawyku wdrażania do aktywności o charakterze tury-

 
 

 
 

 

Chwile wspomnień z rajdów. 

 

Wojewódzki Rajd Pieszy 

Zajrzyj na stronę 

2015 – VI WOJEWÓDZKI RAJD PIESZY 

2017 – VIII WOJEWÓDZKI RAJD PIESZY 

2019 – X WOJEWÓDZKI RAJD PIESZY 

https://debica.tv/vi-wojewodzki-rajd-pieszy-mala-2015/
https://debica.tv/vi-wojewodzki-rajd-pieszy-mala-2015/
https://debica.tv/viii-wojewodzki-rajd-pieszy-gumniska-2017/
https://debica.tv/viii-wojewodzki-rajd-pieszy-gumniska-2017/
https://debica.tv/tym-razem-wyruszyli-na-slotwinowke-10-wojewodzki-rajd-pieszy-szkol-specjalnych/
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styczno – rekreacyjnym. Dlatego też na zakończenie zawsze odbywa się wspólne grillowanie i śpiew 

piosenek przy dźwiękach gitary. Rajd Pieszy przygotowuje najmłodszych uczniów do udziału – w przy-

szłości w Wojewódzkim Rajdzie Pieszym organizowanym przez nasza szkołę.  

Rajdy Rowerowe są ściśle związane z przygotowaniem uczniów do zawodów kolarskich. Dodat-

kowo ich zadaniem jest integracja uczniów, zapoznanie z aktywnymi sposobami spędzania czasu wol-

nego i prowadzenia zdrowego stylu życia. Organizujemy go wspólnie z nauczycielami wychowania fi-

zycznego w edycji wiosennej i letniej. Trasy rajdu wytyczane są na terenie gminy Dębica, a ich długość 

wynosi od 15 do 20 km. Zazwyczaj uczestniczy w nim 10 – 12 osobowa ekipa uczniowska, która poko-

nuje wyznaczony odcinek trasy wdrażając się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz za-

sad bezpiecznej jazdy na rowerze. Głównym celem Rajdu Rowerowego jest popularyzacja turystyki 

rowerowej, aktywnego wypoczynku, poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych terenów po-

wiatu Dębickiego oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy kształtują również pozytywne 

cechy charakteru, takie jak wytrwałość, odwaga, umiejętność pokonywania własnego zmęczenia oraz 

radzenia sobie z trudnościami. Zwieńczeniem rajdów jest wspólne ognisko. 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH” 

Magdalena Sroczyńska (oligofrenopedagog, surdopedagog): Powiatowy Konkurs Recytatorski 

„Polscy poeci dla małych i dużych” jest imprezą cykliczną zainicjowaną przez nauczycieli Zespołu Szkół 

Specjalnych w Dębicy – Magdalenę Sroczyńską oraz Krystynę Gałat w 2013 roku. 

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy 

oraz Starostwem Powiatowym w Dębicy, które jest jednocześnie fundatorem nagród. Dedykowany 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i przedszkoli z terenu miasta i po-

wiatu. 

Impreza odbywa się w gościnnych progach 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Dębicy przy ulicy Akademickiej 10 dzięki 

ogromnej życzliwości emerytowanej dyrektor 

Marzeny Kowalskiej. W roku 2020 oraz 2021 

epidemia Covid 19 uniemożliwiła zorganizowa-

nie konkursu. 

Główne cele to: 

 wdrażanie do obserwowania, słuchania, rozu-

mienia środowiska naturalnego, 

 rozbudzanie zdolności twórczych i talentów, wyzwalanie kreatywności uczestników, 

 dostarczanie pozytywnych wrażeń i emocji, 

 kształtowanie postawy sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, 

 akceptacja własnej tożsamości, przełamywanie uprzedzeń, obaw i lęków wynikających z nie-

pełnosprawności, 

 budzenie zainteresowań poezją, rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu 

treści utworów poetyckich, 

 integrowanie dzieci i młodzieży z różnych placówek poprzez wspólne przeżywanie poezji. 
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Impreza od samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców  

i nauczycieli, dawała szansę pokazania swoich pasji i talentów, sprzyjała integracji podopiecznych  

z różnych placówek oświatowych. 

SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY 

Ewelina Dudziak (oligofrenopedagog): Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swo-

ich zdolności i umiejętności sportowych w rywalizacji grając w warcaby. Realizują swoje pasje przygo-

towując się do cyklicznie przeprowadzanych Szkolnych Turniejów Warcabowych. 

„SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK” 

Anna Chęciek (oligofrenopedagog): Od siedemnastu lat organizujemy „Szkolny Konkurs Kolęd  

i Pastorałek”. Niesamowite jest to, że prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły przełamują swoje bariery 

i występują przed rówieśnikami. Jest to pierwszy etap obcowania ze sceną. Fenomen kolęd powoduje, 

że nawet uczniowie z wielorakimi dysfunkcjami, a także niemówiący starają się zanucić bądź zagrać 

znane im melodie. Występy te pozwalają im pokonać własne słabości, a co za tym idzie osiągają sukces 

na miarę swoich możliwości. 

SZKOLNY KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): Ideą Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania jest zachę-

cenie uczniów do sięgnięcia po książkę – nie tylko jako źródła wiedzy, ale też wzbogacania swojego 

świata przeżyć, doznań estetycznych podczas oglądania pięknych rycin, wspólnego czytania rodziców 

razem dziećmi. Dlatego od 2013 roku w naszej szkole organizowany jest konkurs, którego celem jest 

doskonalenie techniki czytania, wdrażanie do czytania ze zrozumieniem oraz posługiwanie się po-

prawną polszczyzną na co dzień. 

Najbardziej motywujące dla uczestników jest wyłonienie 

Mistrzów i Wicemistrzów Sprawnego Czytania ze Szkoły Pod-

stawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Konkurs 

Sprawnego Czytania odbywa się w trzech kategoriach wieko-

wych: dla uczniów Szkoły Podstawowej z kl. 1 – 6, z klas 7 – 8 

oraz młodzieży z SPdP. Organizatorami konkursu są: Pani Kry-

styna Gałat, Pani Anna Borkowska, Pani Ewelina Dudziak, Pani 

Monika Król - Moździerz oraz Bogusława Strzyż – pomysło-

dawca i koordynator. Nagrodami w Szkolnym Konkursie 

Sprawnego Czytania są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Każdego 

roku nowi uczniowie starają się dołączyć do tej szlachetnej rywalizacji. 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY MATEMATYCZNEJ 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): Organizatorami Szkolnego Konkursu Wiedzy Matema-

tycznej, zwanego też olimpiadą są Panie: Anna Borkowska, Ewelina Dudziak, Monika Król-Moździerz 

oraz Bogusława Strzyż. Jego celem jest: 

 rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów; 

 kształtowanie samooceny i kompetencji społecznych; 

 promowanie umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia; 

 poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, no-

minałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, 
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dzielenie, kolejność wykonywania działań: na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkula-

tora, znajomości miar: długości, objętości i ciężaru; 

 wspieranie umiejętności matematycznych uczniów, autonomii oraz zaradności życiowej. 

Konkurs przeprowadzamy oddzielnie dla każdego typu szkoły w formie pisemnej. Za zdobycie  

I, II i III miejsca laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. 

Uczniowie już przygotowują się do ósmej edycji konkursu, by sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 

matematyczne. 

INNOWACJE 

„KAWAŁEK SIEBIE DLA CIEBIE” 

Anna Nalepa-Proszowska (oligofrenopedagog): Innowacja ta, realizowana w klasie 1/2 PA, ma 

na celu przygotowanie do życia w społeczeństwie i zauważenie potrzeb drugiego człowieka. Uświado-

mienie własnych możliwości i poczucia radości z czynienia pomocy innym oraz kształtowanie własnej 

wartości. 

E- VADEMECUM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): E- Vademecum Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy sta-

nowi kompendium wiedzy na temat pracy Zespołu Szkół Specjalnych. Jest nowoczesną formą informa-

tora w postaci przystępnego e-booka, objaśniającego specyfikę zajęć, stosowane przez nas metody, 

formy i efekty pracy oraz rodzaje zajęć edukacyjnych, re-

walidacyjnych i terapeutycznych, z których może skorzy-

stać uczeń naszej szkoły. Rodzice znajdą też istotne infor-

macje na temat realizowanych przez nauczycieli projek-

tów, programów, działających stowarzyszeń. W łatwy 

sposób będą mogli odszukać i wydrukować interesującą 

Ich informację. Korzystając z e-booka z pierwszej ręki 

otrzymają porady specjalistów oraz osób pracujących  

w instytucjach, które mogą udzielić Im profesjonalnego 

wsparcia w leczeniu i opiece nad swoim dzieckiem. 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTE-
LEKTUALNĄ 

JAKIE INSPIRACJE TOWARZYSZYŁY ORGANIZACJI DNIA 
OBCHODÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEK-
TUALNĄ PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY? 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog, inicjator ob-

chodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością In-

telektualną w ZSS w Dębicy): Ponieważ w kalendarzu 

Praw Człowieka 5 maja uznawany jest jako Dzień Godno-

ści Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, pomyśla-

łam, że jest to świetna okazja, by nasi uczniowie z takim 

trudem zdobywający nowe kompetencje oraz akceptację 

w środowisku poczuli się również docenieni i zauważeni. 

 
 

 
 

 

 Dzień Godności Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną 
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Ten zaczerpnięty z Francji pomysł na „Randez-vous de la Dognite" (Spotkania z godnością) zainspirował 

mnie do organizacji cyklicznej imprezy adresowanej do naszych podopiecznych, byłych i przyszłych 

uczniów naszej placówki. Chciałam, aby w tym dniu poczuli się wyjątkowo, wiedzieli, że to właśnie jest 

Ich święto i Oni są jego głównymi bohaterami. 

KIEDY PO RAZ PIERWSZY ODBYŁY SIĘ OBCHODY TEGO ŚWIĘTA? 

Bogusława Strzyż: W annałach kroniki Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy pod datą 8 maja 2002 

r. w krótkiej notatce odnotowano inaugurację tych obchodów: Dzień Godności Osób Niepełnospraw-

nych świętowaliśmy po raz pierwszy. Przybyli zaproszeni goście. Były życzenia, prezentacja programu 

artystycznego naszych uczniów i wspaniała zabawa”. Od tego czasu na terenie naszej szkoły i ogrodu 

odbywają się spotkania integracyjne w formie pikniku. Ta inicjatywa zyskała też aprobatę środowiska 

oraz pozytywny oddźwięk w lokalnych mediach. 

W związku z tym, że 2003 rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych patronat 

nad uroczystościami objęło Starostwo Powiatowe w Dębicy. Wówczas, ze względu na dużą liczbę 

uczestników i zaproszonych gości obchody zorganizowano wyjątkowo poza murami Zespołu Szkół Spe-

cjalnych - w Domu Kultury „Śnieżka”. Tak więc przy sprzyjających okolicznościach w 2023 roku nasza 

szkoła wraz ze Starostwem Powiatowym w Dębicy po raz dwudziesty będzie organizatorem tego wy-

jątkowego wydarzenia. 

JAKI MA PRZEBIEG TA UROCZYSTOŚĆ W WASZEJ SZKOLE? JAKIE NIESPODZIANKI CZEKAJĄ  
NA UCZESTNIKÓW DGOZN? 

Natalia Barnaś (oligofrenopedagog, współorganiza-

tor obchodów Dnia Obchodów Osób z Niepełnospraw-

nością Intelektualną): Chcąc zwrócić uwagę społeczeń-

stwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mu-

szą mierzyć się osoby z niepełnosprawnością intelektu-

alną – zapraszani są przede wszystkim dzieci z przed-

szkoli, szkół i placówek powiatu dębickiego, rodzice na-

szych uczniów, władze Starostwa Powiatowego w Dębicy 

oraz Sponsorzy. To dla nich szkolny teatr prezentuje część 

artystyczną, która wielokrotnie wzrusza do łez, wprawia 

w zachwyt i inspiruje naszych Gości. Nie pokazuje różnic, a mnogość spraw, które łączą nas wszystkich. 

Jest to wyjątkowe święto będące Dniem Otwartym naszej szkoły, w którym nasi uczniowie mogą 

zaprezentować siebie, swoje talenty, pasje i umiejętności. Organizowane są występy teatralne, pokazy 

artystyczne, zawody sportowe, zabawy taneczne i plastyczne. W ogrodzie szkolnym jest strefa relaksu, 

grill oraz słodki poczęstunek. Często też gra orkiestra. 

Ostatnie lata są inne. Pandemia zmieniła możliwości organizacji tego święta. Zostały wprowa-

dzone liczne obostrzenia dla dobra naszych uczniów. Jednak przesłanie tej imprezy pozostało niezmie-

nione: Nasi uczniowie są wspaniali, wyjątkowi, bardzo utalentowani i dzielą się swą radością ze wszyst-

kimi zaproszonymi gośćmi! 

 
Zawody sportowe podczas Dnia Godności Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną 
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WOJEWÓDZKI FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
„I TY MASZ TALENT” 

OD JAK DAWNA JEST ORGANIZOWANY I CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ FESTIWAL DZIECI I MŁODZIEŻY  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „I TY MASZ TALENT”? 

Anna Chęciek (organizator 

i koordynator festiwalu): Od 

siedmiu lat jesteśmy organiza-

torami Wojewódzkiego Festi-

walu dla Dzieci i Młodzieży  

z Niepełnosprawnością Intelek-

tualną „I TY MASZ TALENT”. 

Każdego roku uczniowie z wiel-

kim przejęciem przygotowują 

się do profesjonalnych wystę-

pów na scenach domów kul-

tury. Istotne jest to, że uczest-

nicy mogą zaprezentować się  

w wybranej przez siebie, dowol-

nej dziedzinie. Każdy ma jakiś 

talent. My tylko pomagamy od-

kryć je i zaprezentować szerszej 

publiczności. Artyści z ogromnym zaangażowaniem prezentują swoje zdolności: teatralne, taneczne, 

plastyczne, wokalne, recytatorskie, aktorskie, a nawet akrobatyczne. Emocje podczas występów się-

gają zenitu. Często towarzyszą im łzy szczęścia i radość. Najważniejsza jest jednak dobra zabawa, dla-

tego też w przerwie festiwalu naszych uczestników odwiedza profesjonalny animator, zapraszając na 

dyskotekę, watę cukrową, popcorn i balonowe zwierzaki. 

JAKA IDEA TOWARZYSZYŁA POWSTANIU TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA? 

Anna Chęciek: Od 20 lat 

przygotowuję dzieci i młodzież 

do występów artystycznych za-

równo na szczeblu szkolnym, 

powiatowym, wojewódzkim jak 

i ogólnopolskim. Każdego roku 

obserwowałam, jak ważne dla 

Nich jest pokazanie swoich 

umiejętności, z jakim zaangażo-

waniem ćwiczą i jak bardzo 

przeżywają występ. Byłam 

świadkiem, jak trudne mogą 

być pierwsze kroki na scenie  

i jak kolejne występy powodują 

rozwijanie się scenicznych 

gwiazd. Wszystkie te doświad-

 
 

 

 
 

 

Festiwal „I Ty Masz Talent” 
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czenia wpłynęły na pomysł powstania festiwalu wielu talentów. Dzięki niemu młodzi artyści pokonując 

wiele barier osiągają cel i tym samym podnoszą własną samoocenę. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W FESTIWALU? 

Anna Chęciek: Festiwal ten adresowany jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (wyjątek stanowią dzieci z przedszkoli – w tym przypadku 

mogą występować artyści z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) ze wszystkich pu-

blicznych placówek kształcenia specjalnego województwa podkarpackiego. Mieliśmy dzieci między in-

nymi z dębickich przedszkoli i szkół integracyjnych, a także uczniów z ośrodków szkolno-wychowaw-

czych i zespołów szkół specjalnych z Rzeszowa, Krosna, Strzyżowa, Stalowej Woli, Brzozowa, Jarosła-

wia, Lubaczowa, Mielca, Ropczyc, Mrowli, Leżajska i innych. 

JAK WYGLĄDA OCENA I NAGRADZANIE UCZESTNIKÓW? 

Anna Chęciek: Każdego roku powołujemy jury złożone ze specjalistów kształcenia specjalnego jak 

i różnych dziedzin artystycznych. Wysoki poziom, niesamowitość i często nieszablonowość występów 

powoduje, że rok rocznie jury przyznaje wszystkim uczestnikom najwyższe noty. Dzięki wielu sponso-

rom wszystkie występujące dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe nagrody. Dlatego 

każdy z artystów ma szansę na zaprezentowanie swojego talentu, dowartościowanie i osiągnięcie suk-

cesu. 

ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY 

OD KIEDY DZIAŁA KLUB ABSOLWENTA, KTÓRY JEST RACZEJ RZADKOŚCIĄ W SZKOLNICTWIE SPECJAL-
NYM? 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog, pomysłodawca powstania Klubu): Od lutego 2015 roku 

w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy działa Klub Absolwenta założony z myślą o uczniach, którzy 

ukończyli edukację w naszej placówce, ale chętnie do niej wracają wspomnieniami. Tęsknią za swoimi 

kolegami, koleżankami oraz nauczycielami. Chcieliby nadal uczestniczyć w życiu szkoły, brać udział  

w uroczystościach, konkursach. Odwiedzają więc naszą szkołę i przypominają o sobie o swoich sukce-

sach, chcą porozmawiać o trudnościach, większych i mniejszych osiągnięciach. Oglądają puchary, pa-

miątkowe medale pieczołowicie przechowywane w gablotach, zdjęcia z projektów, w których brali 

udział – wyeksponowane na szkolnych korytarzach. Z myślą o Nich właśnie utworzono Klub Absol-

wenta. Zdarza się, że Nasi absolwenci uczestniczą jako kibice podczas zawodów sportowych, organizo-

wanych przez naszą szkołę. Swoim aplauzem udzielają wsparcia graczom, są dodatkowym, dodającym 

skrzydeł - zawodnikiem. 

W JAKIEJ FORMIE ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA? 

Bogusława Strzyż: Nasi dawni uczniowie (do 

czasu pandemii) odwiedzali nas spontanicznie, 

przyjeżdżając z często odległych miejscowości lub 

z zagranicy. Podopieczni mieszkający w pobliżu 

przychodzili dość często, by pochwalić się swoją 

pracą, zajęciami w warsztatach, w zakładach akty-

wizacji zawodowej. Chcieli podzielić się ze swoimi 

wychowawcami oraz z nauczycielami swoimi rado-
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ściami i zmartwieniami, jakie spotkały Ich w dorosłym życiu. Często byli gośćmi na piknikach podczas 

Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Czasami wymagali wsparcia lub pomocy  

w trudnych sytuacjach, w jakich się znaleźli. I taką pomoc w załatwieniu spraw bytowych czy też zdro-

wotnych otrzymali. Nie raz podczas odwiedzin słyszeliśmy, że szkoła była dla nich jak drugi, czasami 

lepszy dom. Że spotkało ich tu dużo życzliwości i zrozumienia. 

Dnia 6 października 2016 roku w ramach KLUBU ABSOLWENTA odbyło się spotkanie byłych 

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy oraz ich rodziców w niezwykle klimatycznym miejscu, ja-

kim okazała się kawiarnia KAFEJA 29 w Dębicy. 

Rozmowy przy kawie, herbacie, ciasteczkach  

i przekąskach o najmilszych chwilach spędzonych  

w naszej szkole ilustrowane zdjęciami z wycieczek, 

występów, zawodów miały nostalgiczny, wspomnie-

niowy charakter. Sprawiły, że łezka zakręciła się  

w niejednym oku… 

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć do kolejnych 

spotkań podczas uroczystości szkolnych i okoliczno-

ściowych. Niestety, ze względu na obecne obostrzenia odwiedziny w naszej placówce na razie nie 

mogą się odbywać. Być może w plenerze lub w ogrodzie naszej nowej szkoły będzie okazja do spędze-

nia kolejnego, sympatycznego popołudnia z Naszymi wspaniałymi uczniami. 

JAKIE SĄ LOSY WASZYCH ABSOLWENTÓW? 

Bogusława Strzyż: Absolwenci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zazwyczaj 

wykazują się dość dużą zaradnością społeczną. Zatem możemy Ich spotkać w sklepach i w punktach 

usługowych, na skwerach – podczas pielęgnacji zieleni miejskiej lub jako pracowników w rodzinnych 

przedsiębiorstwach. Zatrudnienie znajdują na budowach, w firmach ochroniarskich. Pracują też jako 

strażacy lub kierowcy. 

Natomiast uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na ogół 

uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej, znajdują posadę w Zakładach Aktywizacji Zawodowej. Nasi 

absolwenci spotykają się na integracyjnych zabawach, w czasie turnusów rehabilitacyjnych lub podczas 

realizacji projektów, np. teatralnych. 

Uczniowie z głębszą niepełnosprawnością 

trafiają do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Dębicy lub sporadycznie do Domów Pomocy 

Społecznej. Niestety, większa część osób pozo-

staje w domu, odizolowana od swych rówieśni-

ków, oczekując już od wielu lat na możliwość 

uczestniczenia w zajęciach w placówce opiekuń-

czej, która chciałaby Ich przyjąć. Mam nadzieję, 

że i dla Nich znajdzie się gdzieś przyjazne miejsce 

do terapii, zabawy i wspólnych spotkań z kole-

żankami i kolegami z dawnej szkoły. Zarówno dla 

Nich, jak Ich rodziców na razie jest to niespeł-

nione marzenie. 
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POMOC PRZEDMEDYCZNA 

NA CZYM POLEGA POMOC PRZEDMEDYCZNA W SZKOLE? 

Irena Kopeć (pielęgniarka środowiska, wychowania i nauczania): W ramach pomocy przedme-

dycznej pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą aż do ukończenia przez nie szkoły ponad-

podstawowej. Kontakt z dziećmi w wieku szkolnym, oprócz wiedzy medycznej wymaga właściwego 

podejścia do dziecka, empatii, używania języka zrozumiałego dla dziecka, uśmiechu, kontaktu wzroko-

wego. W tej pracy trzeba lubić dzieci, mieć wiele cierpliwości. 

JAKIE SĄ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ? 

Irena Kopeć: Do podstawowych obowiązków pielęgniarki szkolnej należy: 

 wykonywanie tzw. testów przesiewowych, czyli wa-

żenie dzieci, badania wzroku, słuchu, postawy ciała, 

mierzenie ciśnienia krwi; 

 prowadzenie edukacji zdrowotnej we współpracy  

z nauczycielem; 

 fluoryzacja (w pandemii zawieszona); 

 udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zachoro-

wania ucznia lub wypadku. 

Na zlecenie lekarza podaję również leki oraz wyko-

nuję inne zabiegi medyczne tj. badanie poziomu cukru, cewnikowanie. 

Gdy do mojego gabinetu zgłasza się, uczeń, który źle się czuje lub jest chory – to po zebraniu 

wywiadu od Niego lub nauczyciela dzwonię do rodziców i wspólnie ustalamy dalsze postępowanie.  

W takim wypadku leki przeciwbólowe lub przeciwgorączkowe podaję zawsze po uzgodnieniu z rodzi-

cem lub prawnym opiekunem. 

Jeżeli dziecko jest chore, ma infekcję, choroby grypopodobne, zatrucie, itp. – rodzic powinien Je 

odebrać wcześniej ze szkoły. 

W przypadku urazów, wypadków, lub stanów zagrażających życiu dziecka lub innych zdarzeń wy-

magających pomocy lekarskiej wzywana jest karetka pogotowia. 

W JAKI SPOSÓB WSPÓŁPRACUJE PANI Z RODZICAMI UCZNIÓW? 

Irena Kopeć: Moja współpraca z rodzicami polega na rozmowie telefonicznej lub osobistym kon-

takcie, podczas których przekazują informacje o stanie zdrowia dziecka. Zgłaszają również zmiany  

w podawaniu leków lub przeprowadzanych zabiegach. Dobry kontakt z rodzicami stanowi bardzo 

ważny element mojej pracy. 

ZAPRZYJAŹNIONE PLACÓWKI, PRZYJACIELE SZKOŁY 

KTO WSPÓŁPRACUJE Z PAŃSTWEM NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA? 

Danuta Wadas (oligofrenopedagog): Wśród zaprzyjaźnionych z naszą szkołą placówek chciała-

bym wymienić:  
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 Nadleśnictwo Dębica – współorganizator corocznej 

Akcji „Sprzątania Świata”, w której uczestniczą nasi ucz-

niowie oraz darczyńców drzewka – choinki do przedsta-

wień jasełkowych i dekoracji. 

 Domy Pomocy Społecznej w Lubzinie i w Parkoszu oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy – pensjona-

riusze od wielu lat są zapraszani na Szkolne Jasełka. 

 Zespół Szkół w Głobikowej – od 10 lat goszczący nas  

w Schronisku Młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów” pod-

czas Wojewódzkich Rajdów Pieszych, a także od kilku lat 

przyłączający się do akcji „Marcinkowe rogale” organizo-

wanej przez Stowarzyszenie „Z POTRZEBY SERCA” działa-

jące przy naszej szkole. 

 Szkołę Podstawową Nr 2 – od trzech lat przyłączającą 

się do akcji „Marcinkowe rogale”.  

 Akademię Małego Strażaka w Brzeźnicy – która szko-

liła uczniów ZSS w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a od dwóch lat przyłącza się do akcji 

„Marcinkowe rogale”.  

 Ochotniczą Straż Pożarną w Pustyni – zebrała kwotę 

20 tysięcy zł na pokrycie kosztów leczenia naszego ucznia, 

zaznajomiła też naszych podopiecznych ze sprzętem ra-

towniczym. 

 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Dębicy – grupy przed-

szkolne goszczą u nas na szkolnych jasełkach oraz zapra-

szają naszych uczniów na swoje przedstawienia.  

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): Do zaprzyjaźnionych miejsc zaliczamy m.in. hotele i re-

stauracje: „Lord”, „Dwór na Wolicy”, „Millenium”, „Gościniec Dębicki”, „Czarny Sezam”, „Steak Ho-

use”, „Compass”, Pizzerię „Pappas”, „Pietro Party” w Czarnej, Gastropub „The George”, „Sweet Park”, 

Garmażernię, Cukiernię „Bassara” oraz Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych – Elżbieta Bartkowicz, 

Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych – Teresa Kozieł, a także „Moto-Ogród”  – gdzie nasi uczniowie 

mogli odbyć praktyki wspomagane poza terenem szkoły. 

Systematycznie współpracują z nami: Olimpiady Specjalne – Oddział Regionalny Podkarpackie 

oraz „Laguna Club” w Ropczycach. 

KTO JESZCZE UDZIELA WAM WSPARCIA W REALIZACJI LICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ? 

Bogusława Strzyż: Jest jeszcze wiele życzliwych nam instytucji, które udzielają nam swojego 

wsparcia. Chociaż wszystkim należą się podziękowania, zdołam tylko wymienić część z nich:  

 Galeria Sztuki MOK, gdzie prezentowano wystawy prac na-

szych uczniów: „Moje bezpieczne wakacje Mój świat – Syl-

wii Kality”, „Kolorowe motyle”, „Ozdoby Wielkanocne”, 

„Współczesna pisanka wielkanocna”, konkursu „Dębica 

dawniej i dziś” oraz rzeźb ceramicznych podsumowująca 

projekt „Jaki jestem naprawdę – osoba niepełnosprawna  

w oczach rówieśników” realizowanym wraz z I LO; aukcja 
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charytatywna „Pomóż Dominikowi” współorganizowana ze Stowarzyszeniem z Potrzeby 

Serca, oraz finał projektu „Mistrzowie – Mistrzom”. 

 Powiatowa Biblioteka Publiczna, która otwierała swe podwoje dla uczestników Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego „Polscy Poeci dla małych i dużych”. 

 Ochronka i Przedszkole Sióstr Służebniczek – zapraszało naszych uczniów na Olimpiady Spor-

towe. 

 Dom Dziecka „Hanka” podczas akcji charytatywnych oraz festynów sportowo- rekreacyjnych. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, a obecnie nr 6 – w trakcie cyklicznych spotkań na Mikołaj-

kowym Międzyszkolnym Turnieju Gier i zabaw: „Razem możemy więcej”. 

 Miejskie Gimnazjum nr 1, organizatora wielu edycji akcji charytatywnych: „Mikołaj dociera 

wszędzie, również do…”, w których chętnie uczestniczyliśmy, wspierając beneficjentów. 

 Szkoła Podstawowa nr 10, gościnnie przyjmująca uczestników Indywidualnego Turnieju Te-

nisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

CZY WSPÓŁDZIAŁACIE RÓWNIEŻ Z UCZNIAMI SZKÓŁ ŚREDNICH? 

Ewelina Dudziak (oligofrenopedagog): Cykliczne spotkania 

naszych uczniów z wolontariuszami II Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy nastawione są na aktywne 

spędzanie czasu w przyjaznej atmosferze, a także możliwość za-

prezentowania wszechstronnych uzdolnień artystyczno – sporto-

wych. Wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, konkursy sprawno-

ściowe i quizy filmowe poprzedzone są udziałem w projekcji filmu 

w szkolnej sali kinowej II LO. 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): Przez 10 miesięcy młodzież naszej szkoły wraz z utalen-

towanymi wokalnie i aktorsko uczniami II LO realizowała pro-

jekt terapeutyczno – teatralny SYNESTEZJA. Podczas wspólnych 

zajęć, sesji zdjęciowych w stylu retro, happeningu na dębickim 

rynku, etiud, tańców i prób uczestnicy zajęć mieli okazję poznać 

swoje mocne strony, wrażliwość oraz temperament. W finale  

w Domu Kultury MORS wystawiliśmy multimedialny musical: 

Lata 20-te, lata 30-te… 

Ponadto przez 10 lat współpracowaliśmy z Technikum Me-

chanicznym oraz ZSZ nr 1 w Dębicy – tworząc prace plastyczne na organizowane przez te placówki  

konkursy: „Wybieram trzeźwość” oraz „Odkryj na nowo swój powiat”. 

PRZYJACIELE SZKOŁY 

Do osób i instytucji, którym Dyrekcja, Nauczyciele wraz z Zespołem ds. Promocji w ZSS w Dębicy 

wyrażają podziękowanie za energiczne, pełne determinacji działania na rzecz budowy naszej nowej 

szkoły oraz otwarte serca dla uczniów z niepełnosprawnością należą: 

Pan Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego, Pan Adam Pieniążek – Wicestarosta Powiatu 

Dębickiego, Pan Michał Maziarka – Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Anna Mazur - Wiceprzewodni-

cząca Rady Powiatu; Pani Anna Wilczyńska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Pan Andrzej Reguła - Starosta 

i Pan Mateusz Pasek - Wicestarosta Powiatu Dębickiego w latach 2014 - 2018, Pan Mateusz Smoła – 

Przewodniczący oraz Rada Powiatu w obradująca w latach 2014 -2018, Pani Barbara Pelczar – Białek, 
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dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki do 2016 r., Pan Zbigniew Sroczyński – Wicedyrektor Wy-

działu Edukacji, a także Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Panowie: Kazimierz Moskal, Jan 

Warzecha oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej Zdzisław Pupa.  

Do wieloletnich przyjaciół ZSS należy Pan Marcin Ciszek- Dyrektor CKiB Gminy Dębica, Pan Piotr 

Mączka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Dziękujemy również Radzie 

Szkoły, Rodzicom Absolwentów oraz obecnych Uczniów – zaangażowanych w powstanie nowej pla-

cówki Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy za wszelkie wystosowane prośby, pisma i podania oraz 

udział w spotkaniach w Urzędzie Miasta oraz w Starostwie Powiatowym w Dębicy.  

Merytorycznego wsparcia w pedagogizacji rodziców udzielają nam:, lek. Stanisława Krasnoid,  

dr Andrzej Stawicki, dr Piotr Nowak, dr n. med. Dorota Roztoczyńska, dr n. med. Ewa Janeczko,  

dr n. med. Lesław Ciepiela, Pani adwokat Aneta Krajewska, Pani dietetyk Ewa Wojtaszek oraz dyrekto-

rzy: Pani Małgorzata Gargas, Pani Elżbieta Kłęczek i Piotr Niedbalec. 

Dziękujemy Panu Markowi Ognistemu za konsultacje związane z edycją e-booka i merytoryczne 

wsparcie naszej innowacji. 

Osoby, których nie zdołaliśmy wymienić pozostają w naszej wdzięcznej pamięci. 

SPONSORZY SZKOŁY 

Szczególne podziękowania Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie ZSS kierują do Państwa: 

 p. Anna Mikrut, p. Aleksandra Małozięć – Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa” 

 p. Agnieszka Krzemień 

 p. Agnieszka Łaba, p. Piotr Szul – Pepel Dębica 

 p. Agnieszka Mika 

 p. Ala i Wacław Smoleń 

 p. Andrzej Bal – NSZZ Solidarność  

 p. Aneta i Zbigniew Szajda 

 p. Anna Gurga – Gospodarstwo Specjalistyczne Ferma Drobiu 

 p. Barbara i Zbigniew Bandzyra 

 p. Beata i Paweł Szumowicz – Ogro-Trans 

 p. Bernadetta Mika  

 p. Ewa Gołębiowska – Burmistrz Pilzna 

 p. Danuta i Marcin Michalscy – Lewiatan Podkarpacie 

 p. dr Jerzy Żabicki 

 p. Ewa Dobrowolska – firma usługowo – handlowa „Gastro” 

 p. Jacek Broszkiewicz- Firma CAN – PACK S.A.  

 p. Jacek Gil – Wodociągi Dębickie 

 p. Jakub Zając – „HELIOS” 

 p. Jan Sawicki – Safran Transsmision 

 p. Janusz Wiktor – Cukiernia „Wiktor” 

 p. Józef Darłak – DARCO 

 p. Krystyna Drąg – Zakład Mięsny „Drąg” 

 p. Krzysztof Krawiec - Wiceburmistrz Pilzna 

 p. Krzysztof Lipczyński - GOSiR 

 p. Lidia i Grzegorz Tęcza 

 p. Łukasz Obrzut, p. Dorota Węgrzyn – Lewiatan Podkarpacie 
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 p. Łukasz Paluch – ADM Dębica 

 p. Magdalena i Kazimierz Szymaszek – Piekarnia „Szymaszek” 

 p. Marek Bieszczad 

 p. Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica 

 p. Piotr Chęciek – były prezes MKS Dębica 

 p. Piotr Piotrowski 

 p. Piotr Szczerbiński – Trans-Logistic Dębica 

 p. Rafał Moździerz i p. Tomasz Bukowski – Moto-ogród 

 p. Roman Bukowski – Piekarnia „Bukowski” 

 p. Stanisław Czaja – BBC Company 

 p. Stanisław Leski – Gas Trading 

 p. Stanisława Rokosz- Wójt Gminy Dębica 

 p. Stefan Bieszczad – Firma SURET 

 p. Tomasz Wróbel – MPEC 

 p. Tomasz Wróbel – stolarstwo 

 p. Zdzisław i Paweł Nowakowscy – Agro-TUR 

Dziękujemy również firmom:  

 DAKOL 

 BOGMAR 

 BIPRED – Biuro Projektów Edukacyjnych 

 Drew-Dom – Zakład Stolarski 

 Związek Chemików przy Firmie Oponiarskiej w Dębicy 

 Związek Solidarność TC Dębica 
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POZASZKOLNA POMOC SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

JAKIE ZADANIA REALIZUJE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PE-
DAGOGICZNA W DĘBICY WOBEC DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNO-
ŚCIĄ INTELEKTUALNĄ? 

Małgorzata Gargas (dyrektor Poradni Psychologiczno – Pe-

dagogicznej): Jednym z głównych obszarów działalności Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej jest diagnoza oraz orzecznic-

two. Na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy psycho-

logicznej, pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej zespół orze-

kający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

z uwagi na różnego rodzaju niepełnosprawności, w tym niepeł-

nosprawność intelektualną. 

NA ILE POMOCNA JEST DIAGNOZA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 
PORADNI W DALSZEJ TERAPII I EDUKACJI? 

Małgorzata Gargas (dyrektor Poradni Psychologiczno – Pe-

dagogicznej): Orzeczenia stanowią podstawę odpowiedniego 

doboru metod i sposobów pracy z uczniem, są pomocne w wy-

borze optymalnej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej. Poza diagnozami specjalistów zawierają zale-

cenia do pracy z uczniem podczas zajęć lekcyjnych, określają warunki i formy wsparcia umożliwiające 

realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki roz-

wijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa w ży-

ciu szkoły lub przedszkola. Poprzez określenie celów rozwojowych i terapeutycznych wyznaczają kie-

runki pracy terapeutycznej, wychowawczej i dydaktycznej. W orze-

czeniach wskazane są również odpowiednie zajęcia rewalidacyjne, 

a także najkorzystniejsze dla danego ucznia formy zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W edukacji każdego 

dziecka niezwykle ważna jest współpraca środowiska rodzinnego  

i szkolnego, dlatego też w orzeczeniach opisane są działania, które 

należy podejmować w celu udzielenia wsparcia rodzicom oraz dzia-

łania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka.  

NA JAKIE WSPARCIE W TRUDNYCH SYTUACJACH MOGĄ LICZYĆ UCZNIOWIE I ICH RODZICE ZE STRONY 
PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW I LOGOPEDÓW? 

Małgorzata Gargas (dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej): W trudnych sytuacjach 

poradnia służy wsparciem w postaci rozmów, porad psychologicznych, spotkań terapeutycznych, psy-

choedukacyjnych. Ważna jest diagnoza potrzeb dziecka oraz wspólne z rodzicem wybranie dalszych 

form i sposobów oddziaływań pomocowych. W zależności od potrzeb dziecko może zostać objęte in-

dywidualną terapią psychologiczną, logopedyczną. Rodzice natomiast chętnie korzystają ze spotkań  

o charakterze psychoedukacyjnym, mających na celu wspieranie kompetencji wychowawczych oraz 

pomoc w poszukiwaniu skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, jakie przejawia dziecko. 

Dane do kontaktu: 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PE-

DAGOGICZNA W DĘBICY 

ADRES: ul. Parkowa 28,  

39-200 Dębica 

TELEFON / FAX: (14) 670 24 60 

ADRES E-MAIL: sekretariat@porad-

niadebica.pl 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU: 

Poniedziałek - Piątek  8:00 - 16:00 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY – PORADNIA 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGO-

GICZNA W DĘBICY 

www.poradniadebica.pl 



 

 

STRONA | 78 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

PCPR W DĘBICY – CZY TO PRZYJAZNE MIEJSCE DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI? 

mgr Anna Kalita (pracownik Działu Obsługi Osób Nie-

pełnosprawnych): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Dębicy mieści się na IV piętrze w budynku Starostwa Po-

wiatowego w Dębicy. Budynek Starostwa Powiatowego 

w Dębicy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-

nych z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Wejście jest 

wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Do po-

mieszczeń PCPR na IV piętrze można dostać się windą. 

Winda posiada przyciski w języku Braille'a. 

Na IV kondygnacji znajdują się łazienki przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze pozwalają 

na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. 

Dostępna jest strona internetowa Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie, dzięki której osoby niepełnospraw-

nych mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków 

PFRON za pomocą platformy elektronicznej. 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności  

w komunikowaniu się mogą skorzystać w PCPR w Dębicy  

z tłumacza polskiego języka migowego poprzez wideotele-

fon. 

W JAKIEJ FORMIE PCPR UDZIELA WSPARCIA TYM OSOBOM? 

mgr Anna Kalita: Ustawa o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z dnia 27 sierpnia 1997r. w art. 35a ust. 2 pkt. 1 określa za-

dania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepeł-

nosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 

określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 

środków PFRON powiat dębicki za pośrednictwem Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej w części dotyczącej dofinansowania 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-

nych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty or-

topedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architek-

tonicznych oraz technicznych, a także w komunikowaniu się. 

Dofinansowuje usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Również uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest dofinansowane na podstawie rozporzą-

dzenia MPiPS z dnia 15 listopada 2007 r.  

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Dębicy 

Dane do kontaktu: 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

W DĘBICY 

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 

tel. (14) 680 31 92 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W DĘBICY 

ul. Parkowa 28, 39 -200 Dębica 

Budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro –

wejście od strony podjazdu dla osób niepełno-

sprawnych 

PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka Boro,  

tel. (14) 680 31 37, (pokój nr 416) 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO - BIUROWA:  

Pokój nr 422 - tel./fax (14) 680 31 32 

Pokój nr 415 - tel. (14) 680 31 19 

GODZINY PRACY ZESPOŁU: Poniedziałek - Pią-

tek  7:30 - 15:30 

ADRES E-MAIL: pzon@pcprpowiatdebicki.pl 

POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH:  

organizowane są od poniedziałku do piątku naj-

częściej w godzinach popołudniowych, osoby 

wezwane na posiedzenie proszone są o zgłosze-

nie się w pokoju nr 422 

TEL./FAX (14) 680 31 21  

(Sekretariat - pokój nr 413, IV piętro) 

E-MAIL: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl 
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Wsparcie udzielane jest na podstawie złożonego wniosku w formie dofinansowania: 

a) turnusu rehabilitacyjnego  

podstawowe wymagania: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub grupa inwalidzka) oraz 

wniosek lekarza o skierowanie na turnus, 

dodatkowe kryteria: pośrednio kryterium dochodowe;  

b) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocni-

czych (np. wózek inwalidzki, pampersy, kule) 

podstawowe kryteria: aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności (lub grupa inwalidzka), zlecenie 

od lekarza na dany przedmiot podbite w Na-

rodowym Funduszu Zdrowia, faktura po-

twierdzająca zakup, 

dodatkowe kryteria: kryterium dochodowe; 

c) sprzętu rehabilitacyjnego (np. rowerek, bieżnia, rotor) 

podstawowe kryteria: aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności (lub grupa inwalidzka), zaświad-

czenie lekarskie, oferta cenowa na sprzęt, 

dodatkowe kryteria: kryterium dochodowe, posiadanie 

środków na wkład własny; 

d) likwidacji barier architektonicznych (np. dostosowanie 

łazienki, budowa podjazdu) 

podstawowe kryteria: aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności (lub grupa inwalidzka), trudności 

w poruszaniu się, własność nieruchomości 

lub zgoda właściciela lokalu, 

dodatkowe kryteria: posiadanie środków na wkład własny; 

e) likwidacja barier w komunikowaniu się (np. zakup 

komputera, laski, budzika wibracyjnego) 

podstawowe kryteria: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub grupa inwalidzka), sprzęt 

dostosowany do rodzaju niepełnosprawności np. dla osoby niedosłyszącej, niedo-

widzącej, oferta cenowa na sprzęt; 

f) likwidacja barier technicznych (np. łóżko rehabilitacyjne, rower trójkołowy, przenośny 

wzmacniacz dźwięku) 

podstawowe kryteria: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub grupa inwalidzka), przed-

mioty dostosowane do rodzaju niepełnosprawności, oferta cenowa na sprzęt, 

dodatkowe kryteria: posiadanie środków na wkład własny. 

Godziny pracy Centrum: 

Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30 

DYREKTOR PCPR W DĘBICY 

mgr Piotr Niedbalec 

tel. (14) 680 31 93 

(pokój nr 414, IV piętro) 

Z-CA DYREKTORA PCPR W DĘBICY 

mgr Halina Głowacka 

tel. (14) 639 59 02 

(pokój nr 412, IV piętro) 

DZIAŁ WSPARCIA I PIECZY ZASTĘP-

CZEJ 

tel. (14) 680 31 48 

(pokój nr 424, IV piętro) 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I DOMÓW PO-

MOCY SPOŁECZNEJ 

tel. (14) 680 31 48 

(pokój nr 424, IV piętro) 

DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁ-

NOSPRAWNYM 

tel. (14) 680 31 17 

(pokój nr 411, IV piętro) 
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JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY KORZYSTAĆ Z LICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ? 

mgr Anna Kalita: Powiat Dębicki realizuje program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego jednostką organizacyjną jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy. Program ma na celu umożliwienie osobom niepełno-

sprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. 

W ramach programu ,,Aktywny samorząd” realizujemy następujące formy wsparcia:  

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:  

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adre-

sowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 

– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy adresowana do osób ze znacz-

nym albo umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 

– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy adresowana do osób ze znacz-

nym albo umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, 

w stopniu wymagającym korzystania z usług 

tłumacza języka migowego. 

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adre-

sowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją na-

rządu słuchu. 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowa-

nia adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacz-

nym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych. 

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania. 

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowa-

nia adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

wzroku. 

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowa-

nia adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w ko-

munikowaniu się za pomocą mowy. 
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- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do  

16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do 

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepeł-

nosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidz-

kiego o napędzie ręcznym. 

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwa-

lidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do  

16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełno-

sprawności. 

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana 

do osób ze stopniem niepełnosprawności. 

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowa-

nia elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 

16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powo-

dującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na 

użytkowanie przedmiotu dofinansowania. 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adreso-

wana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawi-

cielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. 

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej 

lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza stu-

diami doktoranckimi. 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnospraw-

ności jest działalność orzecznicza, czyli wydawanie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedsta-

wiciela ustawowego orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepeł-

nosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób powyżej 16 roku życia). Przewodniczący 

Zespołu wydaje legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz od 01. 07. 2014 r. karty parkin-

gowe dla osób mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 
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Orzeczenia wydawane są dla celów poza rentowych takich jak: 

 odpowiednie zatrudnienie, 

 pomoc społeczna, 

 świadczenia rodzinne, 

 rehabilitacja zawodowa i społeczna, 

 korzystanie z ulg i uprawnień na podsta-

wie odrębnych przepisów (ulgi komunika-

cyjne, zwolnienia z abonamentów, zwol-

nienia podatkowe). 

Do podstawowych zadań Zespołu należy: 

 przyjmowanie wniosków w sprawach 

w/w oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, 

możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnio-

skującą, 

 kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub 

dziecka, 

 ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzysten-

cji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria, 

 wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach 

do ulg i uprawnień, 

 wydawanie legitymacji dla posiadaczy orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające niepełno-

sprawności, 

 wydawanie kart parkingowych, 

 rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu. 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W DĘBICY 

KTO I NA JAKICH ZASADACH MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWCE 
WSPARCIA DZIENNEGO I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W DĘBICY? 

Elżbieta Kłęczek (dyrektor Placówki WDWWRDZ): Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 

i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jednostką pomocy społecznej oferującą zajęcia tera-

peutyczne oraz rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wadami gene-

tycznymi. Obejmuje pomocą dzieci z terenu powiatu 

dębickiego od momentu narodzin do 16 r.ż. Pierw-

szeństwo w uzyskaniu pomocy mają dzieci w wieku 

niemowlęcym i przedszkolnym oraz legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności z wyjątkiem 

dzieci z orzeczonym autyzmem. W celu przyjęcia 

dziecka do Placówki rodzic powinien zgłosić się ze 

skierowaniem od lekarza rodzinnego, na podstawie 

którego dziecko zostanie umówione na wizytę do le-

karza pediatry – rehabilitanta. Podczas badania zo-

stanie ustalony rodzaj i zakres pomocy terapeutycz-

nej. 
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JAKIEGO RODZAJU ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PAŃSTWA PLA-
CÓWCE? 

Elżbieta Kłęczek (dyrektor Placówki WDWWRDZ): Pla-

cówka oferuje dzieciom zajęcia z zakresu: 

 terapii ruchowej, w tym korekcji wad postawy, skrzywień 

kręgosłupa oraz specjalistycznej terapii dla dzieci niepełno-

sprawnych ruchowo; 

 terapii usprawniającej metodą NDT- Bobath, przeznaczonej 

dla dzieci w wieku niemowlęcym i po niemowlęcym; 

 terapii metodą integracji sensorycznej dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym; 

 kinesiotapingu; 

 zajęć psychologicznych; 

 zajęć pedagogicznych, rewalidacyjnych; 

 terapii logopedycznej; 

 zajęć grupowych – prowadzonych m.in. metodą Montessori, 

W. Sherborne oraz masażu Shantala. 

Zajęcia odbywające się w Placówce są nieodpłatne, dobierane indywidualnie do potrzeb i możli-

wości dziecka. 

JAKI WPŁYW MAJĄ PODEJMOWANE DZIAŁANIA NA POPRAWĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA? 

Elżbieta Kłęczek (dyrektor Placówki WDWWRDZ): Efekty naszej pracy zależą przede wszystkim 

od możliwości psycho-motorycznych dziecka, wczesnego zdiagnozowania problemu, intensywności  

i regularności zajęć oraz współpracy z rodzicami. Terapeuci starają się wykorzystać maksimum możli-

wości dzieci, aby mogły rozwijać się i osiągać sukcesy. Doradzają rodzicom i opiekunom w obraniu 

prawidłowych ścieżek edukacyjnych dla dzieci oraz przygotowują do podejmowania różnych wyzwań 

życiowych i pokonywania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĘBICY 

JAKI RODZAJ POMOCY OFERUJE OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ? 

Paweł Stachnik (pracownik OIK, psycholog): Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej w Dębicy obejmuje swoimi usługami miesz-

kańców powiatu dębickiego. Pomoc dotyczy osób dorosłych.  

W placówce udziela się specjalistycznej pomocy prawnej, psy-

chologicznej, terapeutycznej osobom i rodzinom w sytuacji, 

m.in.: kryzysu rodzinnego, przemocy domowej, utraty, żałoby, 

zagrożenia samobójstwem, wypadków i katastrof, bądź do-

świadczenia przestępstwa. Do ośrodka można zgłosić się rów-

nież w przypadku, gdy ktoś bliski doświadcza kryzysu i wymaga 

udzielenia mu wsparcia.  

Ośrodek oferuje także możliwość tymczasowego noclegu, 

skierowanego głównie dla osób znajdujących się w sytuacji za-

Dane do kontaktu: 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSO-

WEJ W DĘBICY 

ADRES: ul. Gawrzyłowska 33,  

39-200 Dębica 

TELEFON / FAX: (14) 670 33 42 

ADRES E-MAIL: oik@oikdebica.pl 

GODZINY PRACY SEKRETARIATU: 

Poniedziałek - Piątek 7:00 - 19:00 

STRONA WWW: www.oik.debica.pl 

Dane do kontaktu: 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA 

WSPARCIA DZIENNEGO  

I WCZESNEGO WSPOMAGANIA 

ROZWOJU DZIECKA 

Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30 

ADRES: ul. Parkowa 28 (V piętro); 

39-200 Dębica 

TEL./FAX: 14 68 03 173 (Sekretariat 

czynny od godziny 7:30 do 15:30.) 

E-MAIL: kontakt@spwddebica.pl 

STRONA WWW:  

www.spwddebica.pl 

www.facebook.com/specjalistycz-

naplacowka.debica 
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grożenia zdrowia i/lub życia (np. kobietom i/lub dzieciom doświadczającym przemocy domowej). 

Osoby przebywające w hostelu korzystają bezpłatnie z pomieszczeń, z mediów, natomiast we własnym 

zakresie zabezpieczają wyżywienie, leki oraz osobiste środki czystości. Jeżeli nie posiadają dochodów 

ani wsparcia rodziny – pomocy materialnej udziela im MOPS/właściwy OPS. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PORADY PRAWNEJ W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ? 

Paweł Stachnik: W naszym ośrodku, wsparcia osobom w sytuacji kryzysowej w zakresie pomocy 

prawnej, udziela również prawnik. Pełni dyżur trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i czwartki. Aby 

zasięgnąć jego porady niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Rejestrować można się codziennie. 

Udzielane są porady z takich dziedzin, jak: prawo karne; prawo cywilne; prawo rodzinne; poradnictwo 

– wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyj-

nej i sądowej. Istnieje również możliwość otrzymania pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz 

konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych. Radca prawny nie pełni funk-

cji pełnomocnika procesowego. Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie. Możliwe jest również 

zasięganie porad drogą telefoniczną. 

PRZEZ JAK DŁUGI OKRES ZE WSPARCIA 
OŚRODKA MOŻE KORZYSTAĆ OSOBA 
ZNAJDUJĄCA SIĘ W TRUDNEJ SYTUA-
CJI? 

Paweł Stachnik: Interwencja kryzysowa 

to specyficzny rodzaj pomocy, w tym 

psychologicznej, polegającej na: 

 udzieleniu wsparcia, tak szybko jak to 

możliwe, 

 dostosowaniu częstotliwości spotkań 

do potrzeb osoby w kryzysie - może trwać do kilku tygodni, 

 stosowaniu podejścia głównie dyrektywnego, skoncentrowanego na rozwiązaniach, 

 udzielaniu pomocy często w sposób interdyscyplinarny. 

POMOC PRAWNA, MEDIACJE 

CZY W SWOJEJ PRAKTYCE ADWOKACKIEJ SPOTYKA SIĘ PANI Z PROBLEMAMI OSÓB Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ? 

Aneta Krajewska (adwokat): W ramach praktyki adwokackiej świadczę nieodpłatną pomoc 

prawną na terenie powiatu dębickiego w wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe w Dębicy punk-

tach nieodpłatnej pomocy prawnej. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z siedzibą w No-

wym Sączu.  Adwokaci i Radcowie prawni współpracujący z w/w Stowarzyszeniem jednocześnie dekla-

rują się, iż ramach pełnionego dyżuru będą w razie konieczności świadczyć pomoc prawną w miejscu 

zamieszkania osób niepełnosprawnych dojeżdżając do tych osób. 

KTO I W JAKIEJ FORMIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ? 

Aneta Krajewska (adwokat): Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż opiekunowie osób niepełno-

sprawnych, jak również same osoby niepełnosprawne często korzystają z nieodpłatnej pomocy praw-

nej. Opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych (rodzice) często zwracają się do mnie z prośbą  
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o pomoc w składaniu odwołań od decyzji. Często osoby te nie zgadzają się z ustaleniem stopnia nie-

pełnosprawności dzieci, którymi się opiekują lub starają się o uzyskanie świadczenia dla opiekuna 

osoby niepełnosprawnej. Postępowania te w większości kończą się pomyślnie dla osób składających 

odwołania.  

Czas pandemii przyniósł wiele zmian w zakresie pracy urzę-

dów. Za pozytywny aspekt tych zmian uważam możliwość zała-

twienia wielu spraw on-line, co ułatwiło osobom niepełnospraw-

nym załatwienie wielu spraw bez konieczności osobistej wizyty. 

Mając na uwadze doświadczenie zawodowe jakie posiadam 

w pracy od 2013 r. – to obecnie sytuacja dostępności usług praw-

nych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jest o wiele 

większa, niż kilka lat temu. 

Wszelkie informacje, dla kogo adresowana jest pomoc prawna znajdują się na stronie internetowej 

https://np.ms.gov.pl/ 

Poniżej zamieszczam fragment informacji znajdujących się na w/w stronie: 

Nieodpłatna pomoc dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

W sytuacji, kiedy z powodu niepełnosprawności lub trudności w komunikowaniu się nie możesz 

stawić się w punkcie osobiście - możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy także poza punktem albo za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonu, poczty elektronicznej, komunika-

torów internetowych). Zawsze możesz skorzystać z porady z udziałem tłumacza migowego. 

I. Formy udzielania pomocy dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się to: 

Porada z udziałem tłumacza migowego – podczas wizyty w każdej formie może być obecny tłu-

macz języka migowego. Tłumacz pomoże Ci przedstawić sytuację, w której się znalazłeś oraz przekaże 

Ci treść udzielonej pomocy w taki sposób, abyś wiedział, jakie należy podjąć kroki. Powiat ma obowią-

zek zapewnienia pomocy tłumacza. Skorzystanie z wizyty domowej lub pomocy tłumacza migowego 

nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka mi-

gowego powinieneś zgłosić taką potrzebę w trakcie zapisu na poradę lub później telefonicznie lub ma-

ilowo - co najmniej na 3 dni robocze przed umówioną wizytą. 

Porada w punkcie – wizyta może odbyć się także  

w punkcie. Możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci 

dotrzeć do punktu lub będzie pomocna podczas komunikacji  

z wykonawcą, np. może to być osoba bliska, opiekun lub 

osoba posługująca się językiem migowym. Pomoc tłumacza 

migowego zapewnionego przez powiat będzie możliwa, jeżeli 

o nią się zwrócisz podczas zapisu na poradę. 

Porada przez telefon lub Internet – po umówieniu ter-

minu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona 

telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. 

Forma udzielenia pomocy będzie wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub 

urzędu miasta. 
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Porada poza punktem – po umówieniu wizyty prawnik lub doradca obywatelski udzieli Ci pomocy 

poza punktem – we wskazanym miejscu, którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać, 

np. w szpitalu lub domu. Podczas wizyty będziesz mógł przedstawić swój problem i otrzymać pomoc. 

Wizyta prawnika lub doradcy obywatelskiego może się odbyć również w miejscu wyposażonym w urzą-

dzenia ułatwiające porozumiewanie się lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z po-

mocy tłumacza migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka mi-

gowego lub stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. 

II. Umawianie wizyt w każdej powyższej formie jest możliwe przez formularz na stronie np.ms.gov.pl 

oraz telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail). 

Na stronie np.ms.gov.pl znajduje się zakładka „ZAPISY – ZAREZERWUJ TERMIN”. Korzystając  

z niej możesz – przechodząc przez kolejne kroki - wybrać punktu pomocy, formę porady oraz termin 

porady. W stanie epidemii część powiatów oferuje wszystkie formy, a cześć tylko porady zdalne – przez 

telefon lub komunikator internetowy. W zależności od Twojego wyboru i od trybu działania powiatu 

będą dostępne wszystkie formy porady lub tylko porada zdalna. Jeżeli wybierzesz wizytę na odległość 

(telefon/komunikator internetowy) lub poradę poza punktem zostaniesz poproszony o wypełnienie for-

mularza. Po jego otrzymaniu pracownik starostwa powiatowego lub urzędu miasta skontaktuje się  

z Tobą w celu umówienia terminu wizyty. 

Zapisy przez telefon – informacje na temat numeru telefonu właściwego do zapisów na nieod-

płatne porady są także dostępne: na stronie np.ms.gov.pl w zakładce ZAPISY po wyborze punktu oraz 

na mapie w zakładce LOKALIZACJA PUNKTÓW, na stronach internetowych starostw powiatowych lub 

urzędów miast w zakładkach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnic-

twa obywatelskiego lub w budynku starostwa powiatowego lub urzędów miast. 

Zapisy przez pocztę elektroniczną – część powia-

tów umożliwia także dokonywanie zgłoszeń za pośred-

nictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym 

poczty elektronicznej. Informacje na temat adresu  

e-mail przeznaczonego do zapisów są dostępne na 

stronach internetowych starostw powiatowych lub 

urzędów miast w zakładkach dotyczących nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa oby-

watelskiego lub w budynku starostwa powiatowego 

lub urzędu miasta. W wiadomości do powiatu powinny 

znaleźć się takie informacje: z jakiej formy porady chcesz skorzystać (porada w punkcie, porada zdalna 

– przez telefon lub komunikator internetowy, porada poza punktem), czy potrzebujesz tłumacza migo-

wego lub innej pomocy, żeby skorzystać z porady. Po otrzymaniu maila pracownik powiatu skontaktuje 

się w celu umówienia porady w wybranej formie i zaproponuje jej termin. 

Po udzielonej poradzie będziesz mógł przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej po-

mocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym przez sta-

rostę numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie. O takiej możliwości zostaniesz 

poinformowany po udzielonej pomocy. Powyższe uprawnienia osób ze szczególnymi potrzebami wyni-

kają z następujących przepisów: 



 

 

STRONA | 87 

 

 art. 4 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1, 5 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086); 

 § 4 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2492); 

 art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10-12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824); 

 art. 3 pkt 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). 

CZY KLIENCI CZĘSTO KORZYSTAJĄ Z MEDIACJI? 

Aneta Krajewska (adwokat): W ramach praktyki zawodowej bardzo rzadko korzystam z mediacji. Nie-

stety klienci zwracając się do adwokatów zdecydowani są już na zainicjowanie postępowania sądo-

wego. Oczywiście każda forma mediacji jest lepsza, niż postępowanie sądowe – w szczególnie w spra-

wach rodzinnych. Ja zawsze przed wszczęciem postępowania w sprawie rodzinnej próbuję mediować 

z przeciwnikiem procesowym, często przy udziale adwokata drugiej strony. Zdarza się, iż udaje nam się 

znaleźć rozwiązanie, na które godzą się obie strony. 

PEDIATRA, SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ 

JAKIE OBJAWY W ROZWOJU DZIECKA MOGĄ WSKAZYWAĆ NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTU-
ALNĄ? 

lek. med. Stanisława Krasnoid (pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej): Rodziców powinno 

zaniepokoić znacznie opóźnione osiąganie przez dziecka kolejnych kamieni milowych w rozwoju  

(np. obroty wokół własnej osi, siadanie, raczkowanie, chodzenie, wypowiadanie pierwszych słów, 

uśmiech społeczny). 

Warto zwracać uwagę na to, czy dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy z innymi osobami, reaguje 

na własne imię, czy interesuje się zabawkami, przygląda się swojemu otoczeniu. Niepokojące są także 

występujące czasami cechy wyglądu twarzy (tzw. dysmorfie), czy zaburzenia napięcia mięśniowego 

(wiotkość lub spastyka). 

CO ZALECA PANI RODZICOM JAKO PEDIATRA I REHABILI-
TANT? 

lek. med. Stanisława Krasnoid: Kluczowa jest wni-

kliwa obserwacja rozwoju dziecka i konsultowanie niepo-

kojących rodzica spraw z pediatrą. To on pomoże określić, 

czy konieczna jest dalsza diagnostyka. Ważne jest, by 

dziecko zostało objęte szybką diagnozą oraz w miarę po-

trzeb – terapią (ruchową, logopedyczną, psychopedago-

giczną). 

NA ILE SYSTEMATYCZNE LECZENIE I STYMULACJA PSYCHOMOTORYCZNA MOGĄ WPŁYNĄĆ NA PO-
PRAWĘ STANU ZDROWIA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI? 

lek. med. Stanisława Krasnoid: Rozpoczęcie oddziaływań już w wieku niemowlęcym pozwala na 

osiąganie przez dziecko optymalnych wyników terapeutycznych. Systematyczna rehabilitacja, zarówno 
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ruchowa, jak i psychopedagogiczna, czy też terapia mowy pozwalają nie tylko na minimalizowanie czy 

niwelowanie deficytów rozwojowych, ale mogą także zapobiec powstawaniu niektórych trudności. 

Cele i formy terapii powinny być adekwatne i dopasowane do rozwoju dziecka i jego zmieniających się 

potrzeb. 

ENDOKRYNOLOG 

JAKIE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE NAJCZĘŚCIEJ TOWARZYSZĄ DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAW-
NOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ? 

dr n. med. Dorota Roztoczyńska (specjalista pediatra I i II stopnia, specjalista endokrynologii 

oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej): Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wymagają 

przede wszystkim: 

 wykluczenia niedoczynności tarczycy, która znacznie,  

a u dzieci do 2 roku życia nieodwracalnie upośledza roz-

wój intelektualny;  

 oceny wzrastania i przyrostu masy ciała: nadwaga i nad-

mierny apetyt, insulinooporność i hipercholesterole-

mia, nadciśnienie tętnicze, to poważne problemy tych 

osób. Wiele dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

zjada selektywnie wybrane potrawy doprowadzając or-

ganizm do wyniszczenia, zaburzeń rozwoju oraz wzra-

stania;  

 kontroli pokwitania - dzieci niepełnosprawne intelektualnie mogą nie radzić sobie z „burzą 

hormonalną” okresu pokwitania - prezentują w tym czasie wiele kontrowersyjnych, czy wręcz 

agresywnych zachowań; 

 rozpoznania i leczenia przedwczesnego pokwitania występującego u niektórych dzieci; 

 oceny przemiany wapniowo-fosforanowej: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, szcze-

gólnie dzieci autystyczne miewają preferencje żywieniowe, które mogą upośledzać minerali-

zację kości. Niska masa ciała, mała masa mięśniowa,  

a szczególnie brak aktywności fizycznej lub unieruchomie-

nie i niedobór witaminy D3 prowadzą do osteoporozy ze 

złamaniami. 

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mają pro-

blem z wyrażaniem swoich emocji i potrzeb, co prowadzi do 

chronicznego napięcia, stresu – hiperkortyzolemia, nadci-

śnienie tętnicze u tych pacjentów są zwykle wtórne do za-

burzeń emocjonalnych. 

JAK PRZEBIEGA LECZENIE? 

dr n. med. Dorota Roztoczyńska: Leczenie dzieci z nie-

pełnosprawnością intelektualną jest wielokierunkowe i wy-

maga zespołu terapeutycznego. Diagnostyka genetyczna, 

neurologiczna, psychiatryczna, badania hormonalne i ana-

liza dietetyczna to tylko wstęp. 

Dane kontaktowe: 

dr n. med. Dorota Roztoczyńska 

specjalista pediatra I i II stopnia,  

specjalista endokrynolog  

specjalista endokrynologii i diabe-

tologii dziecięcej 

"DOMED" 

ul. Sobieskiego 31, 

39-200 Dębica 

Telefon: +48 668 597 139 

Adres e-mail: dorota.roztoczyn-

ska@gmail.com 
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Kolejne etapy to rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutę; neurologopedia, psychoterapia. 

Doskonałe efekty daje leczenie żywieniowe, EEG Biofeedback, integracja sensoryczna oraz dogotera-

pia. Ważne jest wczesne rozpoznanie i włączenie na czas leczenia. 

NA ILE TERAPIA FARMAKOLOGICZNA POMAGA W LEPSZYM SAMOPOCZUCIU I FUNKCJONOWANIU 
DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNIE? 

dr n. med. Dorota Roztoczyńska: Niedoczynność tarczycy po wyrównaniu tyroksyną daje spekta-

kularną poprawę rozwoju dziecka. Uzupełnianie niedoborów wapnia i witaminy D3 w połączeniu z re-

habilitacją daje dobre efekty – jak prawidłowy wzrost masy kostnej.  

W przypadku dzieci z przedwczesnym pokwitaniem (przed 8 rokiem życia u dziewcząt i przed 9 rokiem 

życia u chłopców) konieczne bywa farmakologiczne hamowanie pokwitania w ośrodku klinicznym. Jako 

endokrynolog nie będę wypowiadać się na temat leczenia neurologicznego czy psychiatrycznego, poza 

jednym wyjątkiem, kiedy konieczne leki psychiatryczne lub neurologiczne powodują wzrost apetytu  

i patologiczną otyłość u dziecka. W tej sytuacji konieczna jest współpraca neurologa lub psychiatry  

z endokrynologiem i dietetykiem. 

NEUROLOG DZIECIĘCY 

Z JAKIMI ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI U DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
SPOTYKA SIĘ PAN NAJCZĘŚCIEJ W SWOJEJ DŁUGOLETNIEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ? 

dr n. med. Lesław Ciepiela (neurolog dziecięcy, pediatra): Zaburzenia neurologiczne u dzieci to 

takie, gdzie dochodzi do uszkodzenia na różnym poziomie organizacji układu nerwowego począwszy 

od schorzeń genetycznych, dotyczących nieprawidłowej budowy lub liczby genów albo chromosomów. 

Choroby te są wrodzone, a będące skutkiem malformacji genetycznych schorzenia są zwykle wykry-

walne już we wczesnym okresie życia płodowego lub zaraz po urodzeniu.  

Niezwykle ważna jest wiedza Rodziców na temat możliwych 

powikłań ciąży wynikających z kontaktu matki z alkoholem, którego 

skutkiem jest Płodowy Zespół Alkoholowy (zespół FAS ), unikanie 

leków mogących mieć wpływ na rozwijający się układ nerwowy 

płodu, unikanie urazów, stresu. Rodzice powinni w trakcie ciąży śle-

dzić rozwój wewnątrz łonowy dziecka, zwracać uwagę na nieprawi-

dłowe sygnały, jakie daje rozwijające się dziecko oraz zaburzenia ta-

kie jak krwawienia w ciąży, stan łożyska i wiele aspektów będących w zakresie kompetencji położni-

ków. 

Najczęstsze zaburzenia neurologiczne u dzieci, które występują zarówno w wieku niemowlęcym, 

jak i późniejszym, to przede wszystkim: 

1. Różne rodzaje zaburzeń napadowych (w tym padaczka wczesnodziecięca – zaburzenia napa-

dowe bez drgawkowe, napady miokloniczne; Zespół Dravet; Zespół Acardi’ego; Zespół Ohto-

hary; od wieku powyżej 6-ciu miesięcy zespól Westa i jego możliwa jego transformacja – po-

mimo leczenia – do zespołu Lenoxa-Gastatuta; natomiast w wieku szkolnym – napady wyłą-

czeń czyli pyknolepsja. 

2. Choroby jednoznacznie o podłożu genetycznym, takie jak zespół Rett’a, Zespół Angelmann’a, 

czy choroba Krabbego, a także Zespół di Georga. 
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3. Wodogłowie, przepuklina oponowo mózgowa i oponowo rdzeniowa, oraz rozszczep kręgo-

słupa. 

4. Zespół okołoporodowych encefalopatii niedotlenieniowo niedokrwiennych bądź krwawień do 

układu nerwowego ośrodkowego, których skutkiem jest mózgowe porażenie dziecięce. Dla-

tego tak niezwykle istotne jest ich diagnozowanie i leczenie. 

5. Całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli schorzenia ze spektrum autyzmu. 

6. Stwardnienie rozsiane diagnozowane u dzieci (SM), stwardnienie guzowate (TS). 

7. Różne postacie zapaleń mózgu, w tym powikłania odry; podostre stwardniające zapalenie mó-

zgu (LESS); autoimmunologiczne zapalenie mózgu, powikłania mózgowe, choroby z Lyme. 

8. Inne neuroinfekcje, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 

9. Rzadko występujące nowotwory ośrodkowego układu nerwowego o różnej lokalizacji. 

JAKIE OBJAWY POWINNY WZBUDZIĆ NIEPOKÓJ RODZICA? 

dr n. med. Lesław Ciepiela (neurolog dziecięcy, pediatra): W aspekcie zaburzeń neurologicznych 

u dzieci niezwykle ważne są takie objawy jak: opóźnienie w wykonywaniu przez dziecko czynności, 

które świadczą o prawidłowym rozwoju zwanych kamieniami milowymi rozwoju. Należą do nich ob-

jawy: trzymania głowy (3-ci miesiąc), siadania (6-ty miesiąc), postawa stojąca (9-ty miesiąc), chodzenie 

(po 12-tym miesiącu).  W drugim roku życia ważna jest ocena integracji sensorycznej oraz obecność 

takich objawów jak: przeczulica skóry, w tym stóp – chodzenie na palcach; skóry – unikanie prysznica 

przy codziennej toalecie; unikanie kontaktu wzrokowego; zaburzenia kontaktów z rówieśnikami; obec-

ność stereotypowych ruchów kończyn; opóźnienie mowy.  

Ważnym elementem oceny stanu neurologicznego dziecka jest ocena zaburzenia w funkcjonowa-

niu słuchu, wzroku, równowagi, globalnie czucia, napięcia mięśniowego (dziecko „wiotkie” lecące 

przez ręce lub odwrotnie – o wzmożonym napięciu mięśniowym – tzw. „spastyczność”). 

Istotne są zaburzenia pracy nerwów w obrębie twarzoczaszki, zaburzenia ruchomości gałek ocz-

nych, zez, ruchy sakkadowe czy opsoklonie. Zaburzenia powonienia, smaku, połykania. 

Kolejnym objawem są zaburzenia świadomości, występowanie ruchów mimowolnych (tików, 

skurczy – zarówno w obrębie twarzy, jak i kończyn). 

NA CZYM POLEGA PRACA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA? 

dr n. med. Lesław Ciepiela (neurolog dziecięcy, pediatra): W okresie wczesnego rozwoju dziecka 

(pierwsze 6 tygodni życia pozałonowego) w sytuacji wątpliwości Rodziców, Położnej prowadzącej 

opiekę nad dzieckiem, Lekarzy specjalistów w zakresie neona-

tologii czy pediatrii bardzo ważne jest podjęcie diagnostyki. 

Aktualnie istnieją pełne możliwości takich działań w oparciu  

o Szpitale Kliniczne w Rzeszowie bądź w Krakowie-Prokocimiu. 

Możliwa jest pełna diagnostyka oparta o ocenę informacji ge-

netycznej zawartej w DNA. Badania te umożliwiają wykrycie 

zmian w DNA wpływających na zdrowie człowieka w przyszło-

ści. 

Każdy chromosom składa się z kilkuset do nawet kilku tysięcy genów. Człowiek standardowo po-

siada 23 pary takich chromosomów, otrzymanych po połowie od matki i ojca. Każdy z nich zawiera 

bardzo szczegółową informację na temat budowy wszystkich elementów naszego ciała, począwszy od 
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syntezy białek, skończywszy na morfologii poszczególnych narządów czy wyglądzie człowieka. Wyróż-

nia się dwie podstawowe techniki badań: 

1. Sekwencjonowanie metodą Sangera, którą wykonuje się w przypadku podejrzenia wystąpie-

nia choroby genetycznej na podstawie charakterystycznych objawów (dysmorfodiagnostyka) 

i dotyczy badania konkretnego genu. Wynik badania stanowi potwierdzenie lub zaprzeczenie 

wystąpienia malformacji genetycznej. 

2. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS – Next generation sequencing) w sytuacji podejrze-

nia malformacji genetycznej o niejednoznacznym obrazie klinicznym: 

 - sekwencjonowanie WES (Whole Exome Sequencing), 

 - sekwencjonowanie WGS (Whole Genome Sequencing). 

Zmiany budowy chromosomów mogą występować i być diagnozowane zarówno w wieku nie-

mowlęcym, a także na późniejszych etapach rozwoju. Jak widomo, nie zawsze muszą oznaczać nieod-

wracalne i nieuleczalne zmiany. W wielu przypadkach da się zatrzymać lub maksymalnie spowolnić 

rozwój tych schorzeń u dzieci, wykorzystując odpowiednio dobraną terapię (zwykle wielotorową, obej-

mującą terapię genową, farmakoterapię, leczenie chirurgiczne, rehabilitację ruchową czy też terapię 

neurologopedyczną, neuropsychologiczną oraz farmakoterapię neuroleptykami pod nadzorem psy-

chiatry dziecięcego. 

PSYCHIATRA 

JAKIE SYMPTOMY MOGĄ SPRAWIĆ, BY RODZICE DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTU-
ALNĄ ZWRÓCILI SIĘ PO SPECJALISTYCZNĄ POMOC DO LEKARZA PSYCHIATRY? 

lek. med. Piotr Nowak (psychiatra dziecięcy): Do najczęstszych symptomów, z jakimi zwracają się 

po pomoc rodzice z dzieckiem należą: 

 obniżenie samopoczucia, 

 płaczliwość, 

 niechęć do kontaktów rówieśniczych, 

 agresja słowna i czynna, 

 autoagresja, 

 lęk przed snem przy wyłączonym świetle, 

 spanie z rodzicami. 

NA ILE SKUTECZNE JEST LECZENIE? 

lek. med. Piotr Nowak: Skuteczność leczenia sięga od 60 – 90 % w zależności od rodzaju schorze-

nia. Farmakoterapia stosowana wraz z psychoterapią przynoszą największą skuteczność.  Często wy-

starcza wprowadzenie zasad funkcjonowania lub terapia poznawczo – behawioralna. 

CZY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ DZIĘKI SPRAWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ 
MOGĄ DOBRZE FUNKCJONOWAĆ W SWOIM OTOCZENIU? 

lek. med. Piotr Nowak: W 90 % - tak. Generalnie do każdego dziecka z problemem psychicznym 

trzeba podejść indywidualnie. Bardzo dużo młodych osób ma zaburzenia zachowania, np. depresyjne. 

Istotne są tu jeszcze zasady postępowania rodziców i wyciąganie konsekwencji przez najbliższe oto-

czenie. Należy zaznaczyć, że brak nagrody nie jest wyciąganiem konsekwencji. 
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NOWA SZKOŁA, NOWE PERSPEKTYWY 

Bogusława Strzyż (oligofrenopedagog): Nasza nowa szkoła ma świetną lokalizację. Znajduje się 

przy ul. Parkowej 1 A w zacisznej okolicy, wśród zielonych płuc Dębicy – strefy wypoczynku i aktywno-

ści; w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego, blisko centrum miasta, obiektów kultury, 

handlu, urzędów i dworców. 

Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych ma nowoczesną bryłę. Jest ekologiczna, rozległa i przestronna. 

Zajmuje teren o powierzchni 1 hektara. W otoczeniu placówki jest plac zabaw, ogród polisensoryczny 

i parkingi. 

W budynku działa jadalnia ze stołówką – serwująca 

codziennie świeże, przygotowywane na miejscu smaczne 

i dobrze bilansowane posiłki. 

Obecni i przyszli Uczniowie mają do dyspozycji 

pełnowymiarową salę gimnastyczną z boiskami do 

siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i badmintona, 

siłownię oraz scenę teatralną z kulisami do prezentacji 

artystycznych wraz z garderobą. Zarówno dzieci jak  

i młodzież będą mogli korzystać z sali rehabilitacyjnej, sali 

do gimnastyki korekcyjnej, sali integracji sensorycznej oraz do hydroterapii.  

Ponadto, oprócz sal wczesnoprzedszkolnych, 

wczesnoszkolnych i lekcyjnych urządzane są sale do 

terapii EEG BIOFEEDBACK, do komunikacji AAC, do pracy 

metodą TOMATISA. Powstała sala doświadczania świata, 

sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, plasty-

cznych, muzycznych oraz pokój wyciszeń. 

Utworzone są gabinety: do terapii logopedycznej, 

psychologiczny, pedagoga i higienistki. Przygotowujemy 

profesjonalne wyposażenie do pracowni arteterapii, 

dekoratorstwa, ceramiki, rękodzieła/szycia, witrażu, 

stolarstwa, do gospodarstwa domowego / kulinarnych, 

uprawy roślin oraz do pracowni komputerowych  

i poligraficznej. Działa dobrze wyposażona biblioteka  

z czytelnią. 

Tak doskonałe warunki lokalowe i bogata oferta 

edukacyjna, rewalidacyjna i terapeutyczna sprawiają, że 

uczniowie, którzy wiele lat cierpliwie czekali na nową szkołę otrzymali do dyspozycji wspaniały obiekt, 

spełniający najwyższe standardy oraz zapewniający godne warunki do nauki, pracy, zabawy, poprawy 

zdrowia oraz rozwoju swojego potencjału. 

 

 

 Wizualizacja nowego budynku szkoły  

przy ul. Parkowej 1A w Dębicy 

 
 

 

Wizualizacja nowego budynku szkoły przy ul. 

Parkowej 1A w Dębicy 
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WIZUALIZACJA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO 

Przykładowe wizualizacja oddziału przedszkolnego w nowym budynku szkoły: 

   

 Wizualizacja Przedszkola Specjalnego  
   

   
 Sala zabaw w Przedszkolu Specjalnym  

WIZUALIZACJA PRACOWNI 

Przykładowe wizualizacje pomieszczeń naszego nowego budynku szkoły: 

   

 Biblioteka szkolna i świetlica  
   

   

 
Sale lekcyjne 
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OGRÓD POLISENSORYCZNY 

Anna Chęciek (oligofrenopedagog): Będziemy dążyć do tego, aby przy naszej szkole powstał 

ogród polisensoryczny – czyli ogród wielu zmysłów. Tworząc go będziemy sadzić rośliny umożliwiające 

aktywizację różnych zmysłów naszych uczniów: wzroku, słuchu, dotyku, a nawet smaku poprzez czynną 

interakcję z roślinami. 

Głównym celem naszego przedsięwzięcia będzie tworzenie dzieciom naturalnych warunków do 

doświadczeń. Nauczyciele będą mogli w ogrodzie prowadzić ciekawe, urozmaicone i pełne nowych 

doznań zajęcia rewalidacyjne: 

 w ogrodzie „dźwięków” uczniowie wsłuchają się w szum traw, śpiew ptaków czy szemrzącej 

wody; 

 w ogrodzie „zapachów” zapoznają się nutami wonnymi kwiatów, łodyg, czy liści posadzonych 

roślin; 

 w ogrodzie „dotyku” rozróżnią faktury miękkie, delikatne, ostre, twarde; 

 w ogrodzie „wzroku” zaobserwują zmieniające się barwy kwiatów, liści w zależności od pór 

roku; 

 w ogrodzie „smaku” zakosztują w walorach owoców, warzyw, ziół. 

Dzięki temu w oparciu o obserwację i doświadczenie uczniowie nabędą nowe wiadomości i umie-

jętności. Rozbudują swój zakres wiedzy, rozwiną orientację przestrzenną i czasową oraz koordynację 

wzrokowo – ruchową. Wzbogacą swój słownik mowy zarówno biernej, jak i czynnej. 

PRZEDSZKOLE SPECJALNE W DĘBICY 

W budynku przy ul. Parkowej 1A działa przyjazne dla najmłod-

szych podopiecznych przedszkole. Przepięknie wyposażone, z pro-

fesjonalną, pełną empatii kadrą stanowi kompleksową ofertę na-

szej placówki. 

Przedszkole Specjalne w Dębicy przeznaczone jest dla dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z auty-

zmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Dzieci są przyjmowane do przedszkola na podstawie wniosku 

rodziców o przyjęcie do przedszkola oraz orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno 

– Pedagogiczną. Wymagane dokumenty rodzic/opiekun prawny 

może złożyć osobiście w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy przy 

ul. Parkowej 1A lub wysłać pocztą. 

Wszystkie istotne informacje na temat rekrutacji znajdują się 

na stronie naszej szkoły pod linkiem: 

http://zssdebica.edu.pl/rekrutacja-przedszkole-specjalne/ 

lub pod nr telefonu: 14 6778598. 

http://zssdebica.edu.pl/rekrutacja-przedszkole-specjalne/
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EPILOG – ZESPÓŁ DS. PROMOCJI 

Wdzięczność wyrasta w szlachetnym sercu. Trzeba się jej nauczyć. 

Joseph Murphy 

Szkoła, to nie tylko miejsce, adres i budynek. Szkołę tworzą żywi, pełni pasji, wiedzy i umiejętności 

ludzie. Dlatego sięgamy pamięcią wstecz – do historii naszej placówki, by podziękować osobom, które 

w myśl zasady Arthura Asie: 

Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego – co masz, zrób – co możesz 

podjęły skuteczne działania mające na celu stworzenie szkolnictwa specjalnego w Dębicy, z dużym 

poświęceniem dbały o poprawę warunków edukacji i rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelek-

tualną. 

Nasze podziękowania kierujemy do dyrektorów: Pana Ryszarda Pochecia, Pana Andrzeja Klepacza, 

Pani Lucyny Malczyk, Pani Heleny Frodymy oraz Pani Marty Biłas.  

Wyrazy szczególnego uznania należą się Rodzicom naszych Uczniów, którzy włączali się w remonty 

i organizację działań na rzecz szkoły na przestrzeni dziesiątek lat, w pisanie petycji do władz, a także 

Radzie Rodziców. To również Ich determinacja doprowadziła do rozpoczęcia budowy nowej placówki. 

Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. 

Friedl Beutelrock 

Dziękujemy naszym niezwykłym Uczniom, że nauczeni empatii potrafią dzielić się tym, co mają;  

w swej prostocie i szczerości na co dzień okazują innym współczucie, życzliwość i dobroć. 

Nie do przecenienia jest codzienna, żmudna, ale pełna entuzjazmu i kreatywności praca naszych 

Nauczycieli oraz Opiekunek, które z uśmiechem i cierpliwością wykonują czynności pielęgnacyjne wo-

bec mniej sprawnych uczniów. Na pełne uznanie zasługuje profesjonalna pomoc ze strony szkolnych 

pielęgniarek, lekarzy oraz specjalistów z placówek współpracujących z Zespołem Szkół Specjalnych  

w Dębicy. Hojność licznej rzeszy darczyńców, sponsorów oraz przyjaciół porusza do głębi nasze serca. 

Inwestycja w wiedzę zawsze przynosi maksymalne odsetki. 

Benjamin Franklin 
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Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich Panu profesorowi Adamowi Bodnarowi za monito-

rowanie środków przekazywanych na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami, a Staroście Powiatu Dę-

bickiego Panu Andrzejowi Regule, Wicestaroście Panu Mateuszowi Pasek i ówczesnej Radzie Powiatu 

za przekazanie terenu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy nowej szkoły specjalnej w Dębicy. 

Ogromne zaangażowanie kolejnego Starosty – Pana Piotra Chęćka oraz Wicestarosty – Pana Ad-

ama Pieniążka, Ich aktywne współdziałanie z osobami tj. profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł Krzysztof 

Sobolewski, poseł Jan Warzecha, senator Zdzisław Pupa, wiceminister sportu Jacek Osuch, premier 

Mateusz Morawiecki, wojewoda Ewa Leniart i marszałek Władysław Ortyl zaowocowało pozyskaniem 

środków finansowych na szybką realizację budowy naszej nowej placówki.  

Pracę nad E-Vademecum rozpoczynaliśmy z dużym optymizmem, wierząc, że współpraca w two-

rzeniu optymalnych warunków do nauki, terapii i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz sprzężeniami przyniesie nam wszystkim dużo spokoju i radości.  

Obecna sytuacja pokazuje, jak ważną rolę w społeczeństwie pełnią przedszkola, szkoły, domy 

dziecka. Niezwykle okrutnym jest fakt, że u naszych sąsiadów są one obiektem ataków, nalotów bom-

bowych. Dlatego, bez względu na okoliczności, w jakich obecnie żyjemy 

Musimy znaleźć czas, aby zatrzymać się i podziękować ludziom, 

którzy zmieniają nasze życie. (na lepsze) 

John F. Kennedy 

Z wyrazami szacunku dla wszystkich osób, którym wiele zawdzięczamy. 

Nauczyciele Zespołu ds. Promocji:  

Natalia Barnaś, Anna Chajec, Anna Chęciek, Krystyna Gałat,  

Monika Król- Moździerz, Magdalena Sroczyńska,  

Paweł Stachnik, Bogusława Strzyż, Aneta Żądło  
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MATERIAŁY PROMOCYJNE O PLACÓWCE 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością poprzez 

obejrzenie poniższych materiałów 

FILM PROMOCYJNY O NASZEJ SZKOLE 

 

BUDOWA NASZEJ NOWEJ PLACÓWKI 

 

POSTĘPY W PRACACH BUDOWLANYCH 

 

PIERWSZY DZIEŃ W NOWEJ SZKOLE 

 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEK-
TUALNĄ 

 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL „I TY MASZ TALENT” 

 

 

 

Kontakt z nami 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY 

UL. PARKOWA 1A, 39-200 DĘBICA 

TEL./FAX: 14 677-85-98 

WWW.ZSSDEBICA.EDU.PL 

ZSS-DEBICA@OSWIATA.ORG.PL 

Znajdziesz nas na: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLXq-Q2P6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=SdcS9V5JKJ4
https://www.youtube.com/watch?v=xcrlxF1o6Hg
https://www.youtube.com/watch?v=4kA9sq8S6fE
https://www.youtube.com/watch?v=z8RLgT_lqXw
https://www.youtube.com/watch?v=sSwwSE9G_pE
http://www.zssdebica.edu.pl/
mailto:zss-debica@oswiata.org.pl
http://www.youtube.com/channel/UCgTD76ySIWRC9k6AklBFiQA
https://www.facebook.com/pages/category/Specialty-School/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Specjalnych-w-D%C4%99bicy-107870244792609/
https://www.facebook.com/107870244792609/photos/a.107928998120067/109452521301048/?__cft__[0]=AZVczxA03NeROcPhkRVyk-Z2X8aj1mXrgENVJtLQ7awYFukaIFvuWx4h5GxcDY7unyPBxW9ztlSupXIpNppEanPo_MWRRuGlnqS8pfaHoEunVM_KZubZuybo9bZKfriDtPGS2HuZom660WKZ85ezxkMy&__tn__=EH-R
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej pu-

blikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotogra-

ficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym dozwolone jest wy-

łącznie na własny użytek i w celach promocji Zespołu Szkól Specjalnych w Dębicy. W pozostałych przy-

padkach powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 

E-Vademecum Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy zostało opracowane w ramach innowacji pedago-

gicznej i stanowi własność intelektualną nauczycieli i specjalistów tej placówki. Ingerowanie w tekst 

wypowiedzi narusza prawa autorskie jej twórców. 

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich 

właścicieli. 

Autorzy oraz Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce 

informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzy-

stanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne 

szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.  

Materiały graficzne, zdjęcia pochodzą z własnych źródeł bądź z serwisu canva.com. 

Edycja tekstu, zdjęcia: Paweł Stachnik 

Grafika: Joanna Janiec 

Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią odnośnie powyższej publikacji, napisz do nas 

na adres ZSS-DEBICA@OSWIATA.ORG.PL Możesz nam przedstawić swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.  
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W celu wyrażenia własnych opinii zachęcamy do wypełnienia formularza online. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPwZzj50uXI-ZWuh_KP4oHptKjwb2L2KuwR_iXE8ETsBXT_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/19wlkRpefzdOoclm1HDoYEWJtjaQ_FDnozMvr_nwM0d8/edit

