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Koncepcja Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 

w Krasnymstawie
Misja: Kształcenie dzieci niepełnosprawnych 

zmierzające do integracji społecznej 

z poszanowaniem takich wartości jak: 

bezpieczeństwo, odpowiedzialność, 

kultura i rodzina.



Wizja absolwenta ( nasz cel główny)
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Zadania placówki
1. Realizacja oferty edukacyjnej dostosowanej do możliwości psychofizycznych                

   i potrzeb rozwojowych uczniów.

2. Realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych dostosowanych 

do możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów. 

3. Zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia i  opieki psychologicznej, 

pedagogicznej, terapeutycznej, zdrowotnej. 

4. Zapewnienie rodzicom wsparcia w procesie wychowywania dzieci. 

5. Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań.

6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w Ośrodku oraz w trakcie zajęć 

organizowanych poza Ośrodkiem.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.



Cel długoterminowy ( uzupełnienie/dopełnienie misji)

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 
Krasnymstawie jest placówką nowoczesną, bezpieczną, 
dobrze wyposażoną, bez barier architektonicznych.

2. Nauczyciele stosują nowatorskie, innowacyjne metody 
pracy, zgodne z aktualnymi trendami pedagogicznymi z 
wykorzystaniem technologii informatycznej i 
komunikacyjnej. 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w 
Krasnymstawie jest postrzegany w środowisku lokalnym 
jako placówka nowoczesna, bezpieczna, z 
wykwalifikowaną kadrą, odpowiadająca na potrzeby 
uczniów niepełnosprawnych i sprzyjająca ich rozwojowi. 



Cele operacyjne na rok szkolny 2017/2018  
1. Zmiana godzin pracy biblioteki ( wrzesień 2017).

2. Wychowawca raz w miesiącu odwiedza w trakcie godziny do dyspozycji wychowawcy bibliotekę 
szkolną ( od października 2017).

3. Zakupić dla  biblioteki w słuchawki komputerowe do słuchania audiobooków ( listopad 2017) oraz 
nowy komputer ( październik 2017).

4. Doposażyć szkołę w 2 tablice multimedialne ( II semestr 2017/2018)     

5. Zorganizować 1-2 imprezy ogólnodostępne na ternie Ośrodka ( cały rok szkolny).

6. Zamontować dodatkową ( niższą ) poręcz przy schodach do stołówki.

7. Wybudować przeciwpożarową, zewnętrzną klatkę schodową w internacie ( do końca 2017 r.)

8. Zakupić test Stanford – Bineta.

9. Zakupić roczne prenumeraty czasopism dla dzieci i młodzieży ( do końca 2017).

10. Przyznawać w 2017/2018 miesięczne nagrody dla uczniów za 100% frekwencję 
w postaci kuponów do sklepiku szkolnego ( październik 2017).

11. Specjaliści poprowadzą po jednych w semestrze pokazowych zajęciach, 
w których będą brali udział rodzice.

12. Szkolenie 6 nauczycieli z zakresu terapii behawioralnej ( I semestr).
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