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WSTĘP
Czytelniku!
Każdy jubileusz jest powodem do wspomnień oraz momentem, gdzie można
pochwalić się dotychczasowym dorobkiem i osiągnięciami. Tak i my, korzystając z okazji
35-lecia kształcenia specjalnego w Stemplewie takiego podsumowania dokonamy.
Zapraszamy do lektury informatora, który przedstawia zarys działalności Zespołu
Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie na przestrzeni
35 lat, w okresie 1982-2017. Ukazane w nim są aspekty związane z historią, przemianą
samej Placówki w ciągu kilkudziesięciu lat, ale również podstawowa działalność
edukacyjna, wychowawcza, opiekuńcza. Warte pochwały są przedsięwzięcia
podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży- organizacja imprez integracyjnych, sportowych,
wycieczek oraz sukcesy naszych podopiecznych.
„Dwa są szczęścia na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie –
uszczęśliwiać innych”- słowa Juliana Tuwima, patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego od lat towarzyszą placówce i pracownikom. Inicjatywy podejmowane w
ZPEWiR zyskują aprobatę dzieci, rodziców, przyjaciół, społeczności lokalnych mając
zasięg nie tylko lokalny, wojewódzki ale i ogólnopolski. Dyrekcja wraz z kadrą
nieustannie doskonali warunki dla lepszego rozwoju podopiecznych, zapewniając wysoką
jakość nauczania i wychowania, atrakcyjną bazę lokalową, wyposażenie. Dzięki temu
życie podopiecznych Placówki nabiera pełnowartościowego znaczenia i pozwala im być
szczęśliwszym.

Zespół redakcyjny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daria Rygielska
Ewa Krawczyk
Marlena Jaśkiewicz
Marta Przybylska
Marta Różalska
Piotr Wawrzyniak
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Rozdział 1- Zarys historyczny
Przypomnijmy jak to było…

ROK 1982

PAŃSTWOWY ZAKŁAD WYCHOWAWCZY
Cofnijmy się do roku 1982. W małej wsi Stemplew w przebudowanym w latach 70tych pałacu Wiesława Gerlicza, na mocy orzeczenia organizacyjnego Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Koninie powołano do „życia” – Państwowy Zakład Wychowawczy.
Placówkę wówczas stanowiły:
-Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim;
-Szkoła życia dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym;
-Internat
Zakładem kierował dyrektor podlegający bezpośrednio Gminnemu Dyrektorowi Szkół
w Świnicach Warckich.
Pierwsi uczniowie przybyli do Zakładu 13 września 1982 r. W pierwszym roku
istnienia do Zakładu uczęszczało 67 uczniów, a grono pedagogiczne stanowiło
11 nauczycieli i wychowawców oraz dwie osoby nadzoru pedagogicznego: dyrektor –
Józef Maciejak oraz kierownik internatu – Alfred Michalczyk. W roku 1983 dyrektorem
został Jan Kaźmierczak.
.

Wygląd dworu Gerlicza przed
przebudową.

Wygląd budynku po przebudowie.
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ROK 1984

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W drugim roku istnienia placówki Państwowy Zakład Wychowawczy został z dniem
1 września 1984 r. przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Nastąpiło to mocą orzeczenia organizacyjnego Konińskiego Kuratorium Oświaty z dnia
9 sierpnia 1984 r. W lutym 1987 roku na stanowisko dyrektora Ośrodka powołano
Konrada Czajkę, który funkcję tę sprawował przez trzy kolejne lata. W 1990 roku
stanowisko dyrektorskie powierzono Jerzemu Tomaszewskiemu, natomiast od
1 października 1992 roku do dziś funkcję tę obejmuje Andrzej Zielonka.

ROK 1996
NADANIE PLACÓWCE PATRONA
W dniu 11 maja 1996 roku Kuratorium Oświaty w Koninie w uznaniu osiągnięć
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz z myślą tworzenia tradycji
szkolnej nadało Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu imię Juliana Tuwima.
Patron został wyłoniony poprzez plebiscyt ogłoszony wśród dzieci i pracowników
Ośrodka w roku szkolnym 1995/1996. Sztandar dla placówki ufundował wieloletni
przyjaciel i sponsor pan Ryszard Andrysiak - Prezes Firmy Eltrans sp. z o.o. z Chorzowa.

Zaprzysiężenie sztandaru
ufundowanego przez Ryszarda.

MODERNIZACJA PLACÓWKI
Na przestrzeni 35 lat Placówka w Stemplewie przechodziła szereg modernizacji,
mających na celu rozbudowę, doposażanie istniejących budynków i pomieszczeń. W 2001
roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym
i gospodarczym. W 2004 r. nadbudowano nowe skrzydło internatu nad zapleczem sali
gimnastycznej. W 2008 roku oddane zostało kolejne skrzydło internatu i klasopracowni
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o długości 44 m z windą osobowo-towarową łączącą wszystkie poziomy. Placówka
dysponuje trzema kondygnacjami budynku: piwnica – część do terapii i rehabilitacji oraz
świetlica dla dzieci dojeżdżających; parter – szkoła: klasy, pracownie, korytarze szkolne;
I piętro - pomieszczenia internackie: sale sypialne ze świetlicami oraz węzły sanitarne.
W 2016 roku dla bezpieczeństwa wychowanków wprowadzony został system przejść na
karty magnetyczne. Obecnie trwa dobudowa bazy rehabilitacyjno- konnej, polegająca na
dobudowaniu pomieszczeń, które będą służyć jako stajnia dla koni, 4 boksy dla koni,
pomieszczenie na karmę słomę, siano, pasze oraz pomieszczenie tzw. „siodlarnia” na
siodła, oprzyrządowanie i przybory. Warto wspomnieć, iż przez teren placówki przebiega
Łódzki Szlak Konny. W ramach jego realizacji w placówce powstał Punkt Informacji
Turystycznej oraz baza przystankowo – postojowa dla turystów konnych.

Budowa łącznika do sali gimnastycznej
i zaplecza sportowego.

Budowa sali gimnastycznej.

Większość prac budowlanych wykonana
metodą gospodarczą i w ramach praktyk
zawodowych uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej.
Budowa części internackiej nad
łącznikiem do sali gimnastycznej.
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Wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej.

Termomodernizacja budynku Ośrodka.

Wygląd Ośrodka po modernizacji: budowa łącznika do sali gimnastycznej,
budowa sali gimnastycznej i nadbudowy części internackiej, wymiana
stolarki i termomodernizacja.
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Budowa nowego „D” skrzydła : część
szkolna, internat i zaplecze do
rehabilitacji, świetlica szkolna.

Zewnętrzne zaplecze sanitarne.

Wiata przy boiskach sportowych do prowadzenia zajęć
i imprez integracyjnych.
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Plac zabaw dla dzieci młodszych.

Park rekreacyjno- rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży.

Rozbudowa stajni dla koni
i zaplecza do hipoterapii.
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ROK 2016
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
1 września 2016 r. przy SOSW został utworzony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym z powodu zaburzeń
rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym.
W pierwszym roku istnienia placówki uczęszczało do niej 23 uczniów. Zadaniem kadry
było zapewnienie dzieciom i młodzieży specjalnej organizacji nauki, metod pracy,
wychowania i socjoterapii, aby wyeliminować przyczyny i zagrożenia niedostosowania
społecznego oraz przygotować wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi
normami społecznymi i prawnymi. Wychowankowie mieli możliwość kształcić się na
poziomach szkoły podstawowej i gimnazjum. Funkcjonowały dwa oddziały: Szkoła
Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne oraz dwie grupy internackie. Dyrektorem
MOS-u od 1 września była Dominika Jankowska, wicedyrektorem Andrzej Zielonka,
kierownikiem internatu Piotr Wawrzyniak. Po połączeniu placówki z SOSW od stycznia
2017 roku funkcję dyrektora pełni Andrzej Zielonka, funkcję wicedyrektora Dominika
Jankowska, a kierownika internatu Piotr Wawrzyniak.
ROK 2017
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH
I REHABILITACYJNYCH
1 stycznia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii zostały połączone w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Nastąpiło to mocą Uchwały nr XVIII/131/2016 Rady
Powiatu Łęczyckiego z dnia 14 września 2016 roku. Celem działania powstałego Zespołu
jest realizacja kształcenia specjalnego oraz działań terapeutycznych i wychowawczych,
które umożliwią dzieciom i młodzieży wymagających specjalnych metod i form
kształcenia właściwy i pełny rozwój. Organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki,
a nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

2017- Widok na Zespoł Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.
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Rozdział 2- Kadra
Kadrę Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie stanowi grono pedagogiczne, którego kwalifikacje zawodowe podyktowane
są specyfiką i potrzebami placówki. Zatrudniani są również pracownicy administracji
i obsługi.
Kierownictwo Placówki stanowią: Dyrektor, Wicedyrektor i Kierownik Internatu.

Wicedyrektor – Dominika Jankowska
Kierownik – Piotr Wawrzyniak

Dyrektor – Andrzej Zielonka

PRACOWNICY OŚRODKA
w latach 1982-2017
DYREKTORZY:
Maciejak Józef od 1.09.1982 do 31.12.1982
Kaźmierczak Jan od 1.01.1983 do 31.01.1987
Czajka Konrad od 1.02.1987 do 31.08.1990
Tomaszewski Jerzy od 1.09.1990 do 30.09.1992
Zielonka Andrzej od 1.10.1992
WICEDYREKTORZY:
Bryzgalska Anna od 1.09.1999 do 31.08. 2015
Jankowska Dominika od 1.09.2015
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KIEROWNICY INTERNATU:
Michalczyk Alfred od 01.09.1982 do 31.08.1984
Cieślak Krzysztof od 01.01.1985 do 31.08.1985
Bartoszak Ryszard od 01.09.1985 do 31.08.1986
Rodzik Waldemar od 01.09.1986 do 31.08.1987
Tomaszewski Jerzy od 01.09.1987 do 31.08.1990
Zielonka Andrzej od 01.09.1990 do 5.01.1993
Chmielecka Jolanta od 05.01.1993 do 7 07.2003
Bednarek Tadeusz od 08.07. 2003 do 31.03.2007
Łukasiewicz Piotr od 02.04.2007 do 04.07.2008
Kałużna Grażyna od 01.08.2008 do 31.07.2010
Łukasiewicz Elżbieta od 01.08.2010 do 31.07 2011
Wawrzyniak Piotr od 01.08. 2011
KADRA PEDAGOGICZNA
Bartoszak Ewa
Bartoszak Ryszard
Bryzgalska Anna
Cieślak Mirosława
Cieślak Krzysztof
Ćwiklińska Ewa
Kaźmierczak Jan
Maciejak Janina
Maciejak Józef
Matyjasik Joanna
Michalczyk Maria
Michalczyk Alfred
Rodzik Jolanta
Włodarczyk Lila
Adamczewska Beata
Maciejewska Jadwiga
Oprządek Elżbieta
Pawlak Krzysztof
Pierszała Bogdan
Pierszała Małgorzata
Pietrzak Jadwiga
Rodzik Waldemar
Cieślak Jacek
Zielonka Andrzej
Czwajda Bogusława
Dębowska Wiesława
Kaźmierczak Jadwiga
Kaliszka Marzena
Koniuszenna Renata
Gulazdowska Aleksandra
Zielonka Agnieszka
Tomaszewska Małgorzata
Kubiak Małgorzata
Okupińska Michalina
Małecka Urszula

Maciejewska Beata
Lewiński Paweł
Wojech Aneta
Śpiewak Aleksandra
Wawrzyniak Jolanta
Adamiak Alina
Bednarek Tadeusz
Cebulska Marzena
Kaźmierczak Piotr
Zgoda Jolanta
Cichomska Jolanta
Koperek Zbigniew
Lewandowska Anna
Marosik Mariola
Kaźmierczak Małgorzata
Zielonka Bogumił
Włodarczyk Dariusz
Boniecka- Wincenciak
Beata
Kośla Janusz
Stasiak Anna
Radoszewska Anna
Sroczyński Damian
Ks. Krajewski Jerzy
Gabrysiak Artur
Gawron Paweł
Piszczałkowski Maciej
Wyrzykowska Katarzyna
Łagodzińska - Włodarczyk
Sylwia
Kujawa-Iwańska Renata
Kowalska Magdalena
Lewandowska Magdalena
Ks. Okoński Paweł
Łukasiewicz Elżbieta
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Hync Damian
Łukasiewicz Piotr
Józwiak Katarzyna
Piszczałkowska Katarzyna
Szembek Klaudia
Choińska Anna
Maciejewska Agnieszka
Pietruszewska Jowita
Ks. Waszak Józef
Jankowska Dominika
Janiak Anna
Jaśkiewicz Marlena
Wojtczak Sylwia
Krawczyk Ewa
Kacprzak Radomir
Kozanecka Justyna
Rygielska Daria
Kośla Anna
Kolasa Ewa
Przybylska Marta
Różalska Marta
Zielonka Małgorzata
Kaźmierczak Izabela
Zgoda Ewa
Starzyńska Beata
Gawron Marta
Klauza Sandra
Kuciński Krzysztof
Barańska Agnieszka
Zarzycka Katarzyna
Bednarek Katarzyna
Grzelak Agnieszka
Dębska Katarzyna
Ks. Flasiński Wojciech
Jatczak Jacek

Szewczyk Dorota
Matusiak Hanna
Idczak Lidia
Chmielecka Jolanta
Pęcherska Teresa

Bryła Mariusz
Dulas Agnieszka
Kałużna Grażyna
Kozińska Beata
Wawrzyniak Piotr

Nockowska- Bernardziak
Milena
Cieślak Karolina

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:
Karkowska Zofia
Zygmunt Marek
Kosiorek Aleksandra
Lubczyńska Teresa
Tomczyk Barbara
Górniak Lucyna
Świątek Grażyna
Wawrzyniak Walentyna
Miłowska Maria
Nowakowska Marzenna
Nowak Jan

Turkowska Zofia
Wawrzyniak Karina
Michalak Beata
Kubiak Monika
Charuba Jolanta
Kołodziejek Bożena
Dudkowska Teresa
Ożadowicz Marta
Studzińska Edyta
Kunicka Lidia
Milczarek Anna

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Baraniecka Maria
Chmielecki Andrzej
Chmielecka Genowefa
Kaczorkiewicz Roman
Krajewski Henryk
Leśniewska Alfreda
Majda Henryka
Przybylska Cecylia
Szymczak Kazimierz
Tucińska Kazimiera ???
Włodarczyk Józef
Dobiecka Zofia
Głowacka Małgorzata
Mruk Kazimiera
Jędrzejczak Urszula
Mikołajczyk Wiesław
Pietrzak Ewa
Rosiak Aleksandra
Przybylska Krystyna
Pawlak Małgorzata
Smykuła Piotr
Cieślak Dariusz
Bednarek Marianna

Nowakowski Paweł
Cieślak Mirosław
Włodarczyk Dariusz
Kawecka Renata
Szymczak Marzena
Jędrzejczak Bożena
Klubińska Marzena
Zielonka Bogumił
Arkitekt Henryka
Krysiak Leon
Gąsiorkiewicz Jacek
Nykiel Mirosława
Matczak Urszula
Olejnik Lila
Kozińska Beata
Jędrzejczak Ewa
Krajewski Jarosław
Kwasiborska Katarzyna
Ziółkowska Wioletta
Władysiak Rafał
Bartczak Jolanta
Ircha Zofia
Gawron Paweł

PIELĘGNIARKI:
Pawlak Krystyna
Musiała Krystyna
Pietrzak Urszula
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Zielonka Małgorzata
Góralczyk Elżbieta
Bartczak Krzysztof
Krawczyk Zbigniew
Balcerzak Renata
Cieślak Karolina
Nowak Edyta
Śmigiel Marcin
Wyżykowski Mirosław
Radoszewski Dariusz
Galankiewicz Gabriel
Walczak Agnieszka
Piestrzyńska Marzena
Strzałkowska Joanna
Doniak Kinga
Barańska Ewelina
Koralewska Urszula
Nykiel Ilona
Cybulski Jacek
Dzięgielewska Katarzyna
Antoniak Katarzyna
Mazur Ewa
Pająk Emilia

Rozdział 3- Wychowankowie ZPEWiR
Wychowankami Placówki są dzieci i młodzież wymagająca specjalnej organizacji
metod pracy i wychowania. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach
lekkim,
umiarkowanym,
znacznym,
głębokim,
a
także
z
autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii trafiają
dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym.
Każdy wychowanek Zespołu jest wyjątkowy i zostaje mu zapewniona
indywidualna i kompleksowa pomoc. Opieka dla nich organizowana jest całodobowo. Na
pomoc, opiekę, terapię mogą liczyć przez cały czas pobytu. Kadra dokłada wszelkich
starań, by zapewnić poprzez terapię uczniom wszechstronny rozwój, ale przede wszystkim
by czuli się w Placówce jak w domu.
Liczebność wychowanków na przestrzeni lat 1982- 2017:
Rok
szkolny

Liczba
oddziałó
w SOSW

Liczba
oddziałó
w MOS

Liczba
uczniów
SOSW

1982/1983

8

-

67

-

-

-

1983/1984

8

-

78

-

11

-

1984/1985

7

-

69

-

10

-

1985/1986

8

-

69

-

11

-

1986/1987

7

-

70

-

7

-

1987/1988

7

-

71

-

8

-

1988/1989

7

-

64

-

10

-

1989/1990

7

-

74

-

7

-

1990/1991

6

-

73

-

9

-

1991/1992

6

-

68

-

7

-

1992/1993/

6

-

65

-

9

-

1993/1994/

6

-

61

-

8

-

1994/1995

7

-

58

-

6

-

1995/1996

9

-

91

-

12

-

13

Liczba
uczniów
SOSW

Liczba
Liczba
absolwentów absolwentów
SOSW
MOS

1996/1997

9

-

84

-

9

-

1997/1998

8

-

77

-

21

-

1998/1999

8

-

77

-

22

-

1999/2000

11

-

92

-

2

-

2000/2001

12

-

110

-

3

-

2001/2002

13

-

120

-

19

-

2002/2003

15

-

106

-

35

-

2003/2004

15

-

99

-

26

-

2004/2005

16

-

102

-

8

-

2005/2006

16

-

92

-

10

-

2006/2007

13

-

80

-

21

-

2007/2008

12

-

77

-

25

-

2008/2009

12

-

114

-

24

-

2009/2010

14

-

106

-

26

-

2010/2011

15

-

117

-

27

-

2011/2012

15

-

130

-

21

-

2012/2013

16

-

128

-

36

-

2013/2014

17

-

138

-

39

-

2014/2015

21

-

138

-

29

-

2015/2016

16

-

119

-

25

-

2016/2017

15

2

103

23

24

1

14

ZTE.

Rozdział 4- Zaplecze placówki
Placówka w Stemplewie posiada bogate zaplecze lokalowe, sprzętowe, rehabilitacyjne
i rekreacyjne. Dodatkowym atutem jest lokalizacja wiejska, z daleka od zgiełku miast,
otaczający Ośrodek las, czyste powietrze. Placówka w swej ofercie ma do dyspozycji:
• Pomieszczenia edukacyjne- sale lekcyjne, klasopracownie, gabinety do prowadzenia
zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych, pracownie zajęć praktycznych posiadają
niezbędne wyposażenie, zaopatrzone są w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce
multimedialne;
• Pomieszczenia do realizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych w internacie- świetlice;
• Sale sypialne dla wychowanków mieszkających w internacie z dostępem do łazienek,
wc. Zapewniają każdemu wychowankowi miejsce do odpoczynku, spania,
przechowywania przedmiotów osobistego użytku, możliwości utrzymania higieny
osobistej. Sale sypialne są na bieżąco odnawiane, wystrój pomieszczeń jest
utrzymywany przez wychowanków, by panował w nich ”domowy” klimat;
• Biblioteka z czytelnią multimedialną.
• Sala gimnastyczna
• Sala zajęć gimnastyki korekcyjnej
• Sala Doświadczania Świata
• Baza do hipoterapii.
• Ścieżka edukacyjna ekologiczno- przyrodnicza „Stemplew”
• Sala do hydromasażu
• Siłownia
• Boisko szkolne
• Plac zabaw
• Park rekreacyjno- rehabilitacyjny
• Pomieszczenia do sprawowania opieki zdrowotnej- pomieszczenia do badań
• Pomieszczenia biurowe, administracyjno- gospodarcze, kotłownia, magazyny, pralnia,
suszarnia
• Pion żywieniowy: zaplecze gospodarcze, kuchnia, stołówka.

Klasa Zespołu Terapeutyczno- Edukacyjnego.
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Sala terapeutyczna.

Pracownia gastronomiczna.

16

Sala integracji sensorycznej do terapii SI.

17

Sala gimnastyczna.

Sala do hydroterapii.

18

Siłownia

Park rekreacyjno- rehabilitacyjny.

19

Plac zabaw.

Biblioteka z czytelnią multimedialną.

20

Padok do prowadzenia Hipoterapii

Leśna ścieżka edukacyjna „Stemplew”.
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Rozdział 5- Działalność edukacyjno-wychowawcza
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą oraz rehabilitacyjną.
Nadrzędnym celem pracy jest: „Wdrażanie wychowanków do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie w integracji ze środowiskiem. Rozwój, zaradność,
samodzielność, użyteczność życiowa.”
Cele kształcenia osiąga się poprzez specjalne organizowanie warunków pracy w celu
opanowania umiejętności praktycznych przydatnych w życiu codziennym, ale także
poprzez teoretyczne przygotowanie do zdobycia samodzielności czy kwalifikacji
zawodowych w dalszych formach kształcenia. Formy i metody pracy są dostosowane do
możliwości, predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych wychowanków, a także do
ich zainteresowań.
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Działalność edukacyjno- wychowawcza jest realizowana w postaci:
• Nauczania Indywidualnego
• Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Obejmuje swoim wsparciem dzieci w wieku 0- 6 lat. Zajęcia prowadzone są w oparciu
o indywidualny program opracowany przez
zespół
terapeutów.
Są
to
spotkania
indywidualne lub w 2-4 osobowych grupach
podczas których mogą uczestniczyć również
rodzice. Placówka organizuje pomoc dla dzieci
z różnymi zaburzeniami rozwojowymi:
niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,
opóźnieniem psychoruchowym, mózgowym
porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością
psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD),
zespołem
Downa,
zaburzeniami
wzroku lub słuchu, z opóźnionym
rozwojem
mowy,
zaburzeniami
ruchowymi,
zaburzeniami
emocjonalnymi,
zaburzeniami
integracji
sensorycznej,
innymi
zaburzeniami

Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
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•

Przedszkola Specjalnego

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu
organizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie podstawy programowej oraz dodatkowych
godzin na terapie i są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Przedszkolaki
objęte są zajęciami logopedycznymi, rehabilitacyjnymi, rewalidacyjnymi oraz językiem
angielskim. Ponadto uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sali integracji sensorycznej,
sali doświadczania świata oraz są otoczone opieką psychologiczną i pedagogiczną.
Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Dla
zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca
opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Przedszkole Specjalne.
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•

Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim oraz uczniów z autyzmem.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim. Obecnie obowiązujący program nauczania wymienia dwa
etapy w organizacji pracy tej szkoły. Są to:
* Etap pierwszy obejmujący nauczanie początkowe w klasach I – III,
* Etap drugi obejmujący nauczanie w klasach IV – VI.
W klasach początkowych realizuje się całościowe nauczanie metodą ośrodków pracy.
Polega ona na odpowiednim doborze i takim stosowaniu metod i technik nauczania, które
umożliwiają dzieciom upośledzonym umysłowo poznanie, zrozumienie i przyswojenie
określonego programem wiedzy, umiejętności i nawyków.
W klasach IV – VI
przechodzi się do nauczania
całościowego,
nauczania
przedmiotowego. W tym
czasie
doskonali
się
umiejętności czytania, pisania
i liczenia, wyposaża uczniów
w wiadomości o przyrodzie,
życiu społecznym, o prawach
i obowiązkach
członka
społeczności, o kulturze
i dziejach kraju.

Szkoła Podstawowa Specjalna.
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Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
uczą się w Zespołach Edukacyjno Terapeutycznych w oparciu o zasady programowe
i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego dziecka. W wyniku
oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć taki poziom
rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny udział w życiu
rodziny, grupy społecznej.
Głównym celem pracy wychowawczo – dydaktycznej na tym etapie jest takie
przygotowanie uczniów do życia, by w miarę własnych możliwości byli zaradni, umieli
sterować własnym zachowaniem, mogli uczestniczyć w życiu społecznym, przestrzegać
podstawowych norm społeczno – moralnych, potrafili wykonywać inne proste prace
w zakładzie pracy chronionej, bądź w innej formie organizowanej, pod kierunkiem
instruktorów, rodziców lub opiekunów.
Szkoła ta usprawnia niezaburzone funkcje, koryguje niesprawności rozwojowe w sferze
intelektualnej i osobowościowej, zapewnia elementy wykształcenia ogólnego i podstawy
przygotowania do pracy. Program nauczania, specjalne metody pracy dostosowane do
indywidualnych możliwości ucznia oraz baza ośrodka pozwalają na osiągnięcie
optymalnego rozwoju, na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla
ucznia i otoczenia.

Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne z autyzmem.
Szkoła Podstawowa.
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•

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz
uczniów z autyzmem.

Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy
oraz zasad nauczania. Celem kształcenia ogólnego jest przyswojenie przez uczniów
określonego zasobu wiadomości oraz zdobycie umiejętności wykorzystania ich do
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, a także kształtowanie postaw
warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Kształcenie w naszej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym,
zintegrowanym opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Realizację
celów
kształcenia
wspiera
świetnie
wyposażona
biblioteka,
nowoczesne technologie
informacyjnokomunikacyjne,
nauka
języków
obcych oraz bogaty
wachlarz
dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych.

Gimnazjum Specjalne.
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•

Gimnazjum - Zespoły Terapeutyczno- Edukacyjne - dla uczniów
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zespół edukacyjno-terapeutyczny na poziomie gimnazjum to uczniowie o bardzo
zróżnicowanym poziomie rozwoju psychofizycznego. Wychowankowie uczą się w oparciu
o zasady programowe i Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne dla każdego
dziecka. W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych uczniowie mogą
osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego i psychicznego, który pozwoli im brać czynny
udział w życiu rodziny, grupy społecznej. Program nauczania „Widzę, słyszę, czuję poznaję świat”, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne pozwalają na
wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz zaspokajają jego potrzeby.
Na tym poziomie uczniowie utrwalają umiejętności, zdobywają nowe wiadomości
o najbliższym środowisku, opanowują zachowania konieczne dla dobrego funkcjonowania
społecznego. Każdy uczeń potrafi już zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo lecz uczy
się teraz komunikacji z innymi – współdziałania, odpowiedzialności, rozwiązywania
problemów, szukania pomocy. Ważne jest, aby uczeń nie tylko potrafił coś zrobić, ale
potrafił to wykonać wspólnie z innymi i odczuwał płynącą z tego radość.
Poczucie zadowolenia, możliwość osiągnięcia sukcesu, budzenie wiary we własne siły daje
uczniowi aktywność twórcza. Uczniowie wykonują prace plastyczne różnymi technikami :
od malowania farbami na papierze i szkle, wydzieranie, wyklejanie papierem czy
plasteliną po tkanie gobelinów igłą tkacką. Prace te prezentowane są na wystawach i biorą
udział w licznych konkursach, zdobywają nagrody.
Aktywność twórcza kształtuje także umiejętność racjonalnego spędzania czasu wolego.
Programy nauczania, specjalne metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości
ucznia oraz baza ośrodka pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozwoju, na możliwie
największą samodzielność i komfort psychiczny dla ucznia i otoczenia

Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne. Gimnazjum.
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Szkół ponadgimnazjalnych, w tym:
• Szkoły Zawodowej Specjalnej
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia
w warunkach
współczesnego
świata,
wykonywania
pracy
zawodowej
i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Nauka trwa 3 lata.
Praktyki zawodowe w większości organizuje tutejszy Ośrodek, a część z nich odbywa się
pod okiem instruktorów w prywatnych zakładach i przedsiębiorstwach, które zawarły ze
szkołą odpowiednią umowę. Wychowankowie Szkoły Zawodowej zdobywają praktyczną
wiedzę
w
zakresie
poszczególnych
specjalności
zawodowych,
realizują
również wyjazdowe praktyki m.in. w hotelach i pensjonatach w różnych częściach Polski.
Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, który
porównywalne są do standardów europejskich.
Zasadnicza Szkoła Specjalna na przestrzeni lat kształciła w zawodach:
-Kucharz
-Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
-Murarz – Tynkarz
-Ślusarz
-Fryzjer
-Mechanik pojazdów
samochodowych
-Stolarz
-Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie
-Rolnik
-Cukiernik
-Krawiec
-Piekarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
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•

Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuacje nauki po ukończeniu
gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy
oraz zasad nauczania. Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz
autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.
Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie
kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności
umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
Kształcenie trwa 3 lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości cykl nauki
może być realizowane do 24 roku życia. Indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne pozwalają na wszechstronny rozwój każdego ucznia zgodnie z jego
możliwościami i predyspozycjami.
Nasza Oferta obejmuje
przysposobienie do zawodu w
charakterze:
- pracownik gospodarstwa
domowego
- pracownik pomocniczy
biurowy
- wytwarzanie przedmiotów
dekoracyjnych i
pamiątkarskich.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
•

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem
społecznym

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, które mają zaburzenia w funkcjonowaniu
społecznym oraz szeroko pojęte trudności w uczeniu się. Wagarują, popadli w złe
towarzystwo, nie potrafią odnaleźć się w grupie rówieśniczej , posiadają liczne zaburzenia
rozwojowe. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży z takimi trudnościami realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, indywidualizację procesu nauczania,
zintegrowany systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych. Uczniowie otrzymują pomoc w pokonywaniu
trudności w nauce, budowaniu dobrej motywacji do rozwoju, zdobyciu umiejętności
uczenia się oraz rozpoznania preferencji do dalszego kształcenia. Ponadto uzyskują pomoc
i wsparcie w pracy nad własnym charakterem, w pokonaniu trudności specyficznych dla
wieku. Uczą się kultury i ładu w życiu codziennym, budowania dobrych relacji,
pokonywania wad osobistych i rozwijania zalet.

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki.

Szkoła Podstawowa MOS.

•

Gimnazjum Specjalne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Placówka posiada również ofertę dla dzieci starszych (w wieku gimnazjalnym) i tak
jak w przypadku Szkoły Podstawowej skupia młodzież zagrożoną niedostosowaniem
społecznym, która to objęta jest zintegrowanym systemem działań diagnostycznych,
edukacyjnych i socjoterapeutycznych.
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Projekt Edukacyjny – Gimnazjum MOS.

Występ podczas 25 Hufcowego Festiwalu
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.

Występ podczas Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Harcerskich
„Nieprzetartego Szlaku” ZHP.

Dzień bez przemocy.

Gimnazjum MOS.
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INNOWACJE PEDAGOGICZNE
•

Innowacja pt.„ Jabłko, gruszka, czy pietruszka, drogą do zdrowego brzuszka”

W Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie realizowana była innowacja pedagogiczna, która rozpoczęła się w marcu
2016r. i trwała do lutego 2017r.
Adresatami programu były dzieci z przedszkola i oddziałów I-III zespołów
edukacyjno-terapeutycznych, w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przebywania w
świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie. Innowacja dotyczyła również rodziców dzieci, w niej uczestniczących,
którzy wspólnie z dziećmi przygotowywali zdrowe posiłki. Wykonawcami programu byli
nauczyciele przedszkola i oddziału I-III zespołów edukacyjno-terapeutycznych, a także
wychowawcy świetlicy szkolnej.
Innowacja
objęła
swym zakresem tematy
związane ze zdrowym
odżywianiem,
spożywaniem owoców i
warzyw.
Dzieci
miały
możliwość
poznania
owoców i warzyw od
momentu ich wysiewu,
sadzenia, do momentu
spożywania. Uczestniczyły
w licznych wycieczkach i
warsztatach kulinarnych. W
cały proces zostali włączeni
rodzice,
którzy
swymi
działaniami, wspierali realizację
innowacji.

Innowacja pedagogiczna: „Jabłko, gruszka, czy pietruszka, drogą

do zdrowego brzuszka”.
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•

Innowacja pt. „LEPIEJ, CIEKAWIEJ, BEZPIECZNIEJ”.”

Innowacja realizowana od 1 września 2016 do 22 czerwca 2017 której celem była poprawa
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa,
sprzyjająca kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. Adresatami programu była
cała społeczność szkolna oraz w wybranych obszarach rodzice uczniów naszej placówki.
Działania planowane w ramach programu były ukierunkowane przede wszystkim na:
•

•
•
•

•
•

zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych
i na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w Ośrodku
podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup
tworzących środowisko placówki
współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły
podniesienie świadomości wśród uczniów w zakresie współczesnych
niebezpieczeństw: cyberprzestrzeń, środki psychoaktywne, przemoc rówieśnicza,
przemoc domowa
budowanie odpowiednich relacji rówieśniczych
wychowanie komunikacyjne w przestrzeni wiejskiej i miejskiej

Osiągnięcia uczniów kontrolowane były
poprzez konkursy szkolne i pozaszkolne,
osiągnięcia w turniejach, olimpiadach, zawodach, pozytywne zmiany wychowawcze oraz
oceny zachowania, opinie uczniów i rodziców.
Działania realizowane podczas innowacji oparte były na współpracy: z Państwową Strażą
Pożarną, Powiatową Komendą Policji, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi,
Placówkami Służby Zdrowia, Kuratorami Sądowymi Organu prowadzącego Placówkę, kadry
Ośrodka, rodziców, sponsorów: Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, pozyskanymi
sponsorami min. Firmą EltransSp.z o o z Chorzowa.

Innowacja pedagogiczna: „LEPIEJ,
CIEKAWIEJ, BEZPIECZNIEJ”.
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REWALIDACJA, TERAPIA i REHABILITACJA
Do planu nauczania szkoły wprowadzana jest rewalidacja indywidualna oraz
grupowa. Stanowi ona integralną część dydaktyczno – wychowawczej działalności szkoły.
Celem zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej jest wyrównywanie braków w zakresie
intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi,
psychicznymi, bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Są to
zajęcia wspierające proces dydaktyczny.
ZPEWIR w Stemplewie zapewnia następujące formy rewalidacji:
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
-korekcyjnokompensacyjne,
-rewalidacyjnowychowawcze,
-zajęcia logopedyczne,
-gimnastyka korekcyjnokompensacyjna,
-arteterapia,
-biblioterapia
-kinezyterapia,
-hydroterapia,
-socjoterapia,
-hipoterapia,
-muzykoterapia,
-zajęcia relaksacyjne,
-Neuroterapia: metodą
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
biofeedback ,
-Integracja monosensoryczna,
-Integracja polisensoryczna,
-Zajęcia psychoedukacyjne.

Terapia pedagogiczna.
Terapia polisensoryczna.

35

Gimnastyka korekcyjna.

Masaż klasyczny.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
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Logopedia.

Terapia SI.
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Terapia SI.

Arteterapia

Muzykoterapia
Hipoterapia

Hydroterapia.

38

Hydroterapia.

Muzykoterapia.
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INTERNAT
Funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Zespole Placówek EdukacyjnoWychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie spełnia internat, który w okresie
nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe
warunki do rozwoju psychofizycznego. Głównym celem pracy opiekuńczo-wychowawczej
jest wdrażanie do samodzielnego bytowania, nauki życia w zespole, wyrabianie poczucia
odpowiedzialności, nauczanie własnej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie
i rozbudzanie zainteresowań i ukazywanie pozytywnych wzorców.
Kadrę wychowawczą stanowią wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje
w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki oraz
doświadczenie w pracy z dziećmi, stwarzając atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania.
Dzieci i młodzież uczące się w Placówce mogą zostać przyjęte do internatu po
wcześniejszym złożeniu przez rodziców odpowiedniego podania. Pobyt w internacie jest
bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie, jeśli sytuacja materialna rodziny
na to pozwala.
Internat funkcjonuje 24 godziny na dobę i otacza wszechstronną, fachową opieką
w okresie trwania nauki w szkole i w czasie weekendów. Przez lata swego istnienia
wypracowano właściwe metody i formy pracy z dziećmi. Różnorodność zajęć umożliwia
wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z własnymi
predyspozycjami i zainteresowaniami. Wszyscy wychowankowie mogą korzystać
z różnych form zajęć pozalekcyjnych. Działają koła zainteresowań między innymi:
teatralne, kulinarne, taneczno-muzyczne oraz drużyny harcerskie. Czynny wypoczynek po
zajęciach pozwala im na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje, rozwija
nie tylko uzdolnienia, ale także działalność poznawczą, moralną, artystyczną. Młodzież
w internacie czuje się bezpiecznie, jest akceptowana i rozumiana przez wychowawców.
W naszym internacie panuje domowa atmosfera, wśród wychowanków zawiązują
się przyjaźnie trwające wiele lat. Mieszkają zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze pod opieką wychowawcy
prowadzącego. Wychowankowie mieszkają w pokojach o wysokim standardzie
wyposażenia. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną
w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz łazienki z prysznicami i toaletą dostosowaną do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Podopieczni są przydzielani do grup wychowawczych
według wieku i stopnia niepełnosprawności. W internacie funkcjonują również grupy
dzieci z autyzmem oraz
grupy dzieci i młodzieży
zagrożonej
niedostosowaniem
społecznym.
Internat stara się
zaspokoić
wszelkie
potrzeby wychowanków, a
kadra dokłada wszelkich
starań tak by mógł on być
namiastką
domu
rodzinnego. Należy dodać,
iż przyjazna atmosfera
panująca w internacie
Internat: zajęcia kulinarne.
sprawia, że wychowankowie chętnie w nim
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przebywają.
Ponadto dodatkowymi atutami są:
• dogodna lokalizacja,
• internat mieści się w tym samym
budynku co szkoła,
• opieka medyczna,
• opieka psychologa i pedagoga,
• smaczne posiłki,
• zaplecze sportowe,
• sale komputerowe z dostępem do
Internetu,
• wycieczki i rajdy,
• wyjazdy na basen,
• kolonie letnie i zimowe.
Internat: zajęcia sportoworekreacyjne.

Internat: zajęcia rozwijające zainteresowaniapieczenie chleba.

Internat: zajęcia otwarte – pierwszy dzień wiosny.

Internat: zabawy
okolicznościowe– otrzęsiny.
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Internat: konkursy– w sercu taniec.

Internat: koła zainteresowań– klub 4H.

Internat: imprezy grupowe – Mikołajki.

Internat: zabawy taneczne – choinka noworoczna.

Internat: zajęcia samoobsługowe.
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Internat: zajęcia plastyczno-techniczne.

Internat: spotkania integracyjne – ognisko.

Internat: konkursy – wybór miss i mistera internatu.

Rozdział 6- Imprezy doraźne i okolicznościowe
Imprezy doraźne i okolicznościowe wpisane są na stałe w działalność Placówki,
można zatem śmiało uznać, że różnorodność i częstotliwość inicjatyw kulturalnorozrywkowych i sportowych wyróżnia Ośrodek spośród innych Placówek. Od 35 lat
corocznie organizowanych jest wiele imprez, które mają na celu wzajemną integrację
Internat: Mecz w piłkę nożną: kadra - wychowankowie.
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dzieci z różnych środowisk szkolnych, ale także rozwój zainteresowań i pasji
podopiecznych, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin życia,
kultywowanie tradycji i obrzędów świątecznych, usprawnianie ruchowe.
Organizowane są następujące imprezy cykliczne:
•

•

Warsztaty „Nie panikuj! Ratuj”, Wieczór Andrzejkowy, Otrzęsiny, Mityng - Biegi
Przełajowe, Turniej Wiedzy i Umiejętności -Rambit, Turniej Tenisa Stołowego,
Turniej w Piłkarzyki, , Turniej Piłki Koszykowej, Dzień Górnika, Wigilia, Choinka
Noworoczna, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, I Dzień Wiosny, Koń
Nasz Przyjaciel, Most Przyjaźni, Dzień Jabłka i Sadu, Przegląd Taneczny,
Światowy Dzień Turystyki, Międzyszkolny Konkurs Szachowo-Warcabowy i wiele
innych.
włączamy się również w ogólnopolską akcję „Góra Grosza” oraz w ogólnopolską
akcję „Sprzątanie Świata”, "Drzewko za makulaturę", Dzień Bez Przemocy, Dzień
Bezpiecznego Internetu, "Śniadanie daje moc".

Zdjęcia z imprez doraźnych i okolicznościowych
Kilkaset zdjęć można by się doliczyć w kronikach Ośrodka w okresie 35 lat
istnienia Placówki. W tym miejscu chcemy zatem, jedynie zaakcentować, że każda
organizowana impreza czy uroczystość szkolna zostaje uwieczniona w formie zdjęcia.
Poniżej przedstawione są wybrane zdjęcia z imprez doraźnych i okolicznościowych na
przełomie lat 1982-2017

Mityng w Biegach Przełajowych 2012.
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Mityng w Biegach Przełajowych 2015.

Światowy Dzień Turystyki 2012.

Dzień Edukacji Narodowej 2015.
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XXX
lecieSOSW
SOSW- 2012
w Stemplewie
2012.
30-lecie
r.

Wigilia Integracyjna 2010.

Wigilia Integracyjna 2015.
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Jesienny Zlot Osób Niepełnosprawnych "Nie Panikuj! Ratuj" 2012 r.

Jesienny Zlot Osób Niepełnosprawnych "Dzień Jabłka i Sadu" 2015 r.
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Turniej wiedzy i umiejętności: "Rambit" 2006 r.

I Dzień Wiosny 2014 r.

I Dzień Wiosny 2008 r.
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Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy (WOŚP) 2002 r.

Andrzejki – Katarzynki - 1985r.

Andrzejki – Katarzynki – 2015r.
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Choinka szkolna 1988 r.

Choinka szkolna 2016r.

Otrzęsiny 2013 r.
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Dzień Górnika 2011 r.

Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej – 2016

Dzień Górnika 2015 r.

Hufcowy przegląd piosenki harcerskiej i zuchowej – 2015 r.
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Koń nasz przyjaciel – 2011r.

Koń nasz przyjaciel – 2015r.

Dzień bez przemocy 2012 r.
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Dzień bezpiecznego internetu 2008 r.

Dzień życzliwości 2016 r.
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Dzień Mamy i Taty 2016 r.

Dzień Przedszkolaka 2015 r.

Most przyjaźni – 2011 r.
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Turniej - "Piłkarzyki" 2011
Przegląd Taneczny "W sercu taniec" 2015 r.

Turniej - "Piłkarzyki" 2011 r.
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Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego - 2009 r.
Turniej w szachy i warcaby – 2013 r.

Mecz w piłkę nożną: Kadra – wychowankowie 2016 r.
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Ogólnopolski Zlot DH Nieprzetartego Szlaku - 2013 r.

Zakończenie roku szkolnego 2013-2014 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2014-2015 r.
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Rozdział 7- Organizacje, kluby i kółka
1. Samorząd Wychowanków - SW
Od lat w naszym Ośrodku działa Samorząd Wychowanków. Jest to organizacja
która reprezentuje całą społeczność uczniowską. Pracami Samorządu kieruje Rada, która
tradycyjnie wybierana jest na początku każdego roku szkolnego. W skład Rady wchodzi:
przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, a także członkowie sekcji organizacyjnoporządkowej i kulturalno- rozrywkowej. Samorząd Wychowanków działa bardzo
aktywnie. Na co dzień wspiera funkcjonowanie placówki, realizując zadania wynikające
z regulaminu, planu pracy oraz harmonogramu działań doraźnych i okolicznościowych
Ośrodka.
Samorząd Wychowanków włącza się w akcje charytatywne i społeczne.
Uczniowie każdego roku przystępują do ogólnopolskich akcji „ Góra Grosza”, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, systematycznie opiekują się również Grobem Nieznanego
Żołnierza. Ponadto włączają się aktywnie w przygotowania imprez ośrodkowych tj.
Otrzęsiny, Walentynki, Andrzejki, wieczorki karaoke, dyskoteki szkolne i wiele innych
wspierając swoją pracą nauczycieli i wychowawców. Od kilku lat przedstawiciele
Samorządu Wychowanków wraz z opiekunami biorą udział w Powiatowym Forum
Samorządów Uczniowskich prezentując swoje dokonania i promując placówkę
w środowisku lokalnym. Samorząd Wychowanków w swej działalności stara się
realizować zadania wychowawcze, to znaczy wpajać zasady moralności i współżycia
społecznego, rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w planowaniu czasu wolnego
wychowanków, kształtować motywację podejmowanych działań oraz wiązać działalność
ze środowiskiem lokalnym.

Samorząd Wychowanków SOSW.
58

2. Klub Olimpiad Specjalnych

Zadaniem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów
i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych osobom od
ośmiu lat wzwyż z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie ciągłej możliwości
rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze
zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami,
społecznością lokalną.
Nasz Klub zrzesza zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, trenerów,
nauczycieli, rodziców. Realizuje on swoje zadania poprzez prowadzenie systematycznych
treningów dla doskonalenia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych uczniów,
umożliwia udział w szkolnych zawodach sportowych w wybranych dyscyplinach,
przygotowuje reprezentację Klubu do zawodów regionalnych
i ogólnopolskich,
współpracuje z grupą wolontariuszy z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie,
podejmuje różnorodne
działania organizacyjne
oraz
programowe
wynikające z rocznego
planu pracy Oddziału
Regionalnego
Olimpiady Specjalne –
Łódzkie. Na bieżąco
uaktualniana jest baza
danych i stała wymiana
informacji z Łódzkim
Oddziałem Olimpiad
Specjalnych
oraz
Biurem
Narodowym
w Warszawie.

Zawodnicy Klubu
podczas UEFA EURO
2012. Zwycięstwo
w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej
Olimpiad Specjalnych
w Gutowie.
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Reprezentacja Klubu podczas zawodów
regionalnych w tenisie stołowym w Rawie
Mazowieckiej.

3. PTSS "Sprawni razem"
Nasza młodzież zrzeszona jest także w Polski Towarzystwie
Społeczno Sportowym „Sprawni Razem”. Jest to organizacja,
której celem jest promocja sportu i rekreacji wśród dzieci
i młodzieży. Zadania, które realizujemy w naszej pracy to:
przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową
rozgrzewkę, opanowanie terminologii i podstawowych przepisów
dyscyplin sportowych w realizacji zadań indywidualnych
i zespołowych, stosowanie w codziennej praktyce zasad fair-play, stworzenie możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów, rozwijanie współpracy i integracji w
grupie rówieśniczej, opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów w czasie zajęć
sportowych a także ochrona zdrowia, rozwijanie sprawności fizycznej, wychowanie
poprzez sport. Program obejmuje różne zajęcia oraz organizowanie imprez sportowych,
które są dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży, prowadzone są zajęcia
ukierunkowane na gry zespołowe oraz przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na
różnych szczeblach.
Turniej regionu w piłce
koszykowej.

Turniej re

Zwycięzcy Mistrzostw Województwa
Łódzkiego w tenisie stołowym.
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Wojewódzkie Biegi Przełajowe.
4. Klub Wolontariatu
"Nawet, jeśli chodzi tylko o drobiazg, zrób coś dla tych, którzy potrzebują pomocy... "

Klub Wolontariusza powstał w 2008 r. Celem klubu jest
zaangażowanie ludzi w każdym wieku do świadomej,
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. Wolontariat
ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy
osobom potrzebującym. Celem jest wypracowanie
systemu włączania do działań o charakterze wolontariatu
i wykorzystanie umiejętności i zapału w pracach na rzecz
potrzebujących.
Miejscem
organizacji
działań
wolontariatu jest ZPEWiR w Stemplewie, świetlica środowiskowa „Razem” działająca w
stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca” oraz DPS w Gostkowie na rzecz dzieci i osób
potrzebujących. Klub wolontariusza ściśle współpracuje ze szkolnym kołem PCK.

Wybory Młodzieżowego Wolontariusza Gminy Świnice Warckie.
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5. Twórczy Klub Młodzieżowy „Przystań”
Twórczy Klub Młodzieżowy „Przystań” działa od roku 2004. Klub promuje
ZPEWiR w Stemplewie i Stowarzyszenie „Mamy Wielkie
Serca” na Przeglądach Twórczości Zespołów Artystycznych
Szkół Specjalnych. Aktywnie włącza się w imprezy szkolne
takie jak: Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia, Choinka
Noworoczna. Celem Klubu jest propagowanie wśród dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej twórczości artystycznej jako
narzędzia wychowawczego i terapeutycznego. Zadania Klubu
realizowane są poprzez: działalność plastyczną, muzyczną i
teatralną. Klub przez wieloletnią działalność ma na swoim
koncie wiele osiągnięć artystycznych. Bierze udział w konkursach plastycznych,
przeglądach muzycznych i teatralnych. Zapewnia oprawę sceniczno-teatralną wielu
organizowanych imprez i uroczystości szkolnych.

Wielka Wigilia Integracyjna w SOSW w Stemlewie.

Wielka Wigilia Integracyjna w SOSW w Stemlewie 2012 r.
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6. Szkolne Koło PCK
Szkolne Koło PCK realizuje zadania oświatowo-zdrowotne
i opiekuńcze. Głównymi założeniami działalności koła są: szerzenie
kultury zdrowotnej , promowanie zdrowego stylu życia,
popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia, wpajanie
zasad higieny, nauki i odpoczynku, kształtowanie humanitarnych
zasad wśród młodzieży, gotowości niesienia pomocy innym,
otoczenie opieką dzieci młodszych, kolegów chorych lub mniej
sprawnych fizycznie, wdrażanie podstawowych elementów
z zakresu udzie-lania pierwszej pomocy, wy-kształcenie nawyków prze-strzegania zasad
bezpieczeństwa.
Szkolne Koło PCK bierze udział w impre-zach szkolnych mających na celu
propagowanie zdrowego stylu życia oraz z za-kresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, gromadzi prasę, książki i materiały o tematyce zdrowotnej, organizuje
liczne pogadanki
tematyczne
dla
uczniów
dotyczące higieny
osobistej,
zdrowego
odżywiania a tym
samym zdrowego
trybu życia. SK
PCK współpracuje
z Rejonowym
zarządem PCK w
Łęczycy, z kołem
Wolontariatu
i z innymi
organizacjami
działającymi
na
terenie Ośrodka.

7. Szkolny Klub Europejski "EUROSZLAK"
Szkolny Klub Europejski zawiązał się w 2002 r. jako jeden z pierwszych
w szkolnictwie specjalnym województwa łódzkiego. Klub zarejestrowany został
w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie pod nazwą „EUROSZLAK”.
Głównym celem działalności klubu europejskiego „Euroszlak” jest szerzenie informacji
o Europie, Unii Europejskiej oraz integracji europejskiej, budowanie atmosfery tolerancji
i szacunku. Zadania jakie klub postawił przed swoimi członkami to opracowanie
i gromadzenie materiałów informacyjnych o Europie i integracji europejskiej,
nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi klubami oraz instytucjami
europejskimi a także organizowanie imprez szkolnych, konkursów, wystaw na tematy
związane z Europą i Unią Europejską.
63

Szkolny Klub Europejski jest formą współpracy nauczycieli i uczniów. Działa podobnie
jak różnego rodzaju koła zainteresowań. Zajmuje się on upowszechnianiem wiedzy
o Europie-państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach
i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły,
a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi
aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów,
umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów.
Klub organizuje wiele imprez Ośrodkowych. Co roku przygotowuje Turniej Wiedzy
i Umiejętności „RAMBIT”. Odbywają się wtedy warsztaty, konkursy plastyczne,
rozgrywki sportowe, zajęcia warsztatowe utrwalające wiedzę o Unii Europejskiej.

Turniej wiedzy i umiejętności „Rambit”

8. UKS - Uczniowski Klub Sportowy

Uczniowski Klub Sportowy – UKS,
został założony w styczniu 1996 roku. Klub jest
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów z
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nauczycieli i
sympatyków. Inicjatywą do założenia klubu było
zainteresowanie jak największej ilości młodzieży
aktywnością ruchową oraz czynnym spędzaniem
czasu wolnego.
Główne cele klubu to: planowanie i
organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe, angażowanie wszystkich uczniów do
różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia,
sprawności i zainteresowań sportowych,
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Nasze medalistki podczas
Wojewódzkich Igrzysk
Lekkoatletycznych.

uczestniczenie w imprezach sportowych szkolnych i pozaszkolnych, organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej
i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Ośrodka, radą
pedagogiczną, władzami samorządowymi i sportowymi.
Sportowy Turniej Wiedzy
i Sprawności „RAMBIT”.

Program treningowy „ Jędrne
ciało i energia na co dzień”.

9. Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze „LOKOMOTYWA”

Szkolne
Koło
Turystycz
no
Krajozna
wcze
„LOKOM
OTYWA” zostało założone w 2004 r.
Głównym działaniem organizacji
jest
integracja
młodzieży

Rajd Mikołajkowy 2015 r.
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niepełnosprawnej ze społecznością, uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
poznawanie dziedzictwa narodowego, tradycji i kultury, zdobywanie wiedzy dotyczącej
krajoznawstwa i turystyki szkolnej oraz wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu.
Szkolne Koło współpracuje ściśle z Oddziałem PTTK Ziemi Łęczyckiej. Bierze udział w imprezach
turystycznych organizowanych przez PTTK takich jak rajdy piesze i rowerowe. Podczas rajdów
organizowane
są
liczne
konkursy,
w
których
członkowie koła biorą udział,
zajmując często czołowe
miejsca. Członkowie koła
zbierając punkty w każdym z
rajdów i konkursów walczą
o odznakę
turystyczną.
Wspomaga również PTTK w
organizacji
imprez
turystycznych, jak np. Rajd
powitania wiosny. Organizuje
dla społeczności szkolnej
spływy kajakowe, piesze
rajdy, wycieczki.
Zbiornik Jeziorsko KOŚCIANKI.

10. Koło Biblijne
Koło biblijne istnieje od 1 września 1991 roku. Opiekunem klubu jest B.
Maciejewska we współpracy z J. Wawrzyniak. W zajęciach uczestniczą dzieci ze starszych
klas. Głównym celem działalności jest kultywowanie tradycji chrześcijańskich,
wspólnotowe przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego, budzenie przekonania wśród
wychowanków, że Bóg
wpływa na nasze życie,
nadaje mu właściwy sens,
wskazuje drogę, środki do
doskonałości
chrześcijańskiej i dojrzałego człowieczeństwa.

Dla Pamięci Katyń 1940, Smoleńsk 2010 r.
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11. Klub Artystyczny 4H
Logo klubu przedstawia czterolistną koniczynę
z literą H w każdym listku. Litery na emblemacie
oznaczają : głowę ( Head ), serce ( Heart ), ręce ( Hands ),
zdrowie ( Health). Klub powstał w 2011 roku. Klub ma na
celu rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
i młodzieży począwszy od prac plastycznych, poprzez
muzykę i taniec. Dzieci mają możliwość na zajęciach
klubowych uczyć się prostych układów tanecznych,
doskonalić warsztat artystyczny poprzez naukę ról
i piosenek, które później prezentują na występach szkolnych
tj. Zakończenie Roku Szkolnego, Dzień Nauczyciela , Pierwszy Dzień Wiosny, Jesienny
Zlot Osób Niepełnosprawnych, Dzień Górnika czy udział w Przeglądach Tanecznych tj.
"W sercu taniec" .
Poprzez
swoje
zaangażowanie
i
wysiłek włożony w
przygotowanie osiągają
swoje małe sukcesy,
zdobywają nagrody i
satysfakcję, ale także
uczą się radzić sobie ze
stresem
i
tremą
spowodowaną
występami
artystycznymi. Klub 4H
działa w oparciu o plan
pracy realizując w
Przegląd Taneczny "W sercu Taniec".
każdym
miesiącu
zadania
artystyczne.
Poza śpiewem i tańcem
dzieci biorą udział w
konkurach
organizowanych przez
Klub 4H m.in. "Barwy
Jesieni",
"Jabłuszko
pełne snów", "Jesień
wokół nas", "Okaż
kulturę, chroń naturę".
Włączają się również
aktywnie w konkursy
szkolne tj. "Ozdoba
świąteczna",
Bezpieczne
ferie",
"Zbieranie
plastikowych nakrętek",
Andrzejkowy Turniej Tańca w Łodzi.
"Szkoła moich marzeń".
Ponadto
wykonują
prace manualne tematycznie do pór roku i okoliczności m.in. kartki okolicznościowe,
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ozdoby bożonarodzeniowe, ozdoby wielkanocne i walentynkowe. Działania Klubu 4H to
również prezentacja swoich umiejętności artystycznych poza terenem Ośrodka, m.in na
różnych wstępach wokalno- tanecznych czy konkursach artystycznych.

Święto Muzyka "Cecyliada" Świnice
Warckie

Występ artystyczny
podczas obchodów
Dnia Górnika

12. V Szczep DH „Nieprzetartego Szlaku”
Na terenie placówki w Stemplewie działają drużyny „Nieprzetartego Szlaku”, które
poprzez swoją działalność wspierają statutowe cele i zadania Ośrodka oraz skutecznie
przyczyniają się do procesu rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. Tak jak
wszędzie harcerska zabawa zaczęła się od jednej drużyny. Było to w 1982 roku. Obecnie
przy ZPEWiR pracuje V Szczep Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” składający
się z trzech drużyn harcerskich i jednej zuchowej. Instruktorami harcerskimi są
wychowawcy internatu i nauczyciele. Metody i formy pracy harcerskiej opierają się na
kilku podstawowych zasadach:
1. Dostosowanie programu pracy do wieku, możliwości i zainteresowań
wychowanków;
2. Wychowanie poprzez działalność społeczną przyczyniającą się do
wszechstronnego rozwoju osobowości harcerzy;
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3. Powiązanie programu działań rehabilitacyjnych ze zdobywaniem sprawności,
odznak
i stopni harcerskich.
4. Nawiązywanie serdecznego kontaktu z ludźmi, kształtowanie pozytywnych emocji
i uczuć.
5. Wykorzystanie specyficznej obrzędowości harcerskiej do wpajania zasad
samorządności i samowychowania.
6. Tworzenie płaszczyzny integracji z najbliższym środowiskiem oraz wychowanie
społeczeństwa do partnerskiego traktowania osób niepełnosprawnych.
Szczep posiada do swojej dyspozycji harcówkę i magazyn sprzętu sportowo –
turystycznego. Szczep wypracował stałe formy pracy, sposoby realizacji zadań. Są to min :
Akcja „POWITANIE”, Harcerski Start , Sprzątanie Świata , Dzień Pieczonego Ziemniaka,
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Andrzejkowy
Wieczór Wróżb i Czarów, Mikołajki, Karnawałowy Bal Przebierańców, Turniej Tenisa
Stołowego, Wiosenne prace społeczne pod hasłem „Walka z królem śmieci” , Hufcowy
Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, Biwaki, złazy, zimowiska i obozy, Zdobywanie
stopni i sprawności. Do szczególnych osiągnięć Szczepu należy zaliczyć organizację
Zlotów Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” najpierw na poziomie
chorągwianym, później między chorągwianym, a obecnie ogólnopolskim.

Ogólnopolskie Zloty Drużyn Harcerskich ZHP Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie.
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13. Kółko Teatralne "Stempel"
Kółko teatralne Stempel działa od grudnia 2012
roku.
Skupia
wszystkich
chętnych
uczniów i wychowanków naszego Ośrodka. Są to
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu
lekkim i umiarkowanym. Podstawowym celem kółka jest
wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków
poprzez
rozwijanie
ich
zdolności
aktorskich,
recytatorskich, plastycznych i tanecznych, a także
kształtowanie ich twórczej postawy wobec życia,
stymulowanie aktywności i kształcenie umiejętności
pracy w zespole. Nadrzędnym celem jest ponadto
promowanie poprawnej polszczyzny.

Występ artystyczny podczas obchodów Dnia Górnika
w Stemplewie.

14. Szkolne Koło Taneczne "Step Tup"
Koło
istnieje
od
września
2011
roku.
Członkami koła są uczniowie
szkoły zawodowej i gimnazjum. Celem Koła jest
nabywanie przez uczniów
umiejętności
wykonywania
podsta-wowych kroków i figur
w
tańcach,
układach
tanecznych,
wyrabianie
poczucia
rytmu,
słuchu,
płynności ruchów, rozwijanie

Przegląd taneczny „W sercu taniec” w Stemplewie.
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indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, kształcenie sprawności ruchowej, rozwijanie
indywidualnych zdolności i budowanie własnej wartości. Pierwszy sukces nowego klubu
to zajęcia I miejsca w przeglądzie tanecznym 2012.

Warsztaty taneczne w Stemplewie 2014 r.

15. Klub Naszej Ziemi "Gejzer"
W październiku 2010 r. powstał Klub Naszej Ziemi „Gejzer”. Członkami Klubu są
uczniowie, którym ekologia jest bliska. Działalność Klubu ukierunkowana jest na aktywne
wspieranie działań proekologicznych. Staramy się postępować zgodnie z zasadą „myśl
globalnie, działaj lokalnie”. Członkowie klubu biorą udział w akcjach oraz konkursach
organizowanych przez Fundację Nasza Ziemia, a także organizują i przeprowadzają
w Ośrodku „Sprzątanie
Świata”, „Dni Ziemi”,
„Ekologiczny Pierwszy
Dzień
Wiosny”.
Podejmują także wiele
innych
działań
ekologicznych,
takich
jak
„Drzewko
za
makulaturę”, czy zbiórka
zużytych baterii i starego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Klub
założył także ogródek
dydaktyczny – skalniak,
którym opiekuje się i
Propagowanie zbiórki zużytych baterii i śmieci.
pielęgnuje
go,
wspierając w ten sposób
działania ekologiczne.
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Prace przy powstawaniu ogródka szkolnego.
16. Kółko kulinarne "Kraina smaku"
Głównym celem prowadzenia zajęć w ramach kółka kulinarnego „KRINA
SMAKU” jest organizowanie czasu wolnego wychowankom Internatu w SOSW
w Stemplewie oraz zainteresowanie ich kulinariami jako umiejętnościami pożytecznymi
i wykorzystywanymi w życiu codziennym. Zajęcia te traktowane są jako forma spędzania
czasu wolnego, mogąca rozwinąć się w interesujące hobby. Ponadto celem tych zajęć jest
przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i gospodarowania zarówno
funduszami, jak i produktami spożywczymi. Aby zajęcia te były dla młodzieży przystępne,
zostały opracowane na podstawie upływu pór roku w czasie trwania roku szkolnego.
Zaczyna się od jesieni , przez zimę, wiosnę i początek lata, gdzie w tym czasie tematykę
spotkań dodatkowo podpowiada kalendarz świąt. Efekty realizacji zajęć wykorzystywane
są w trakcie imprez internackich takich jak: urodziny, Mikołajki, Walentynki, wizyty gości
czy po prostu sobotnio - niedzielne popołudnie. Poczęstunek wykonany własnoręcznie
uatrakcyjnia wiele uroczystości.
W planie dydaktycznym kółka uwzględniono najważniejsze zagadnienia z zakresu
organizacji i higieny żywienia, które powiązano z tematyką interesującą młodzież. Starano
się zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na dostrzeżenie problemów właściwego odżywiania
i doboru produktów, w zależności od pór roku i potrzeb danego organizmu. Na zajęciach
szczególny nacisk, kładziony jest głównie na działalność praktyczną młodzieży, która daje
możliwość odreagowania i poczucia samorealizacji. Podczas kuchcikowania teoria łączona
jest z praktyką. Poruszane są tematy takie jak: BHP w pracowni gospodarstwa, czy też
tematyka związana ze stroną finansową (uświadomienie ceny potrawy) przez planowanie
budżetu i częściowa partycypacja w kosztach przez samą młodzież i samodzielna
umiejętność zakupu produktów. Wszystkie te zagadnienia teoretyczne potraktowano jako
podstawowe i niezbędne dla młodzieży, aby nie popełniała błędów w praktyce życia
codziennego teraz i w przyszłości, a jednocześnie rozumiała, że racjonalne żywienie, to
podstawowy warunek zachowania zdrowia.
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Zajęcia Kółka Kulinarnego „Kraina Smaku”.
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Rozdział 8- Odznaczenia, medale i certyfikaty
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych
w Stemplewie na przestrzeni 35 lat swej działalności doczekał się wielu wyróżnień
i odznaczeń. Oto niektóre z nich , którymi korzystając z naszego jubileuszu chcielibyśmy
się pochwalić :

Medal „Serce Dziecku”
Jest
honorowym
wyróżnieniem
za
miłość
i ofiarność w pracy społecznej na
rzecz dzieci. W uznaniu zasług
Kapituła Dziecięca przyznała po
raz
pierwszy
medal
dla
organizacji
przyznany
przez
Kapitułę Dziecięco Młodzieżową
w regionie łódzkim. Uroczystość
wręczenia odbyła się 1 czerwca
2017 roku pod pomnikiem
„Pękniętego Serca” w Łodzi.

Uroczystość wręczenia medalu „Serce dziecku” dla ZPEWiR w Stemplewie 2017 r.
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Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
został zgłoszony przez wychowanków placówki i ich rodziców do uhonorowania
medalem „ Serce dziecku”. Jest to dowód wdzięczności za 35-letnią działalność i pracę
licznego grona osób, zarówno pedagogów, jak i wszystkich pracowników, na rzecz dzieci
niepełnosprawnych, a od niedawna również zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
To docenienie otwartości na potrzeby dzieci, pracy z ogromnym zaangażowaniem,
pomysłowości, chęci do działania, podejmowania wyzwań i inicjatyw. To wyraz uznania
za wieloletnią działalność placówki na wysokim poziomie. Z dumą usłyszeliśmy podczas
uroczystości wręczenia Medalu, że Stemplew „to miejsce, w którym uczy się dzieci
samodzielności, zaradności, społecznego funkcjonowania. To miejsce, w którym pomaga
się dzieciom zrozumieć świat, rozwija się ich pasje i talenty. Pedagodzy tworzą
środowisko sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu wszystkich
podopiecznych. Zespół jest znany i ceniony nie tylko w lokalnym środowisku, ale także
jako organizator przedsięwzięć o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Tutaj od 35-ciu lat
wszyscy pracują z ogromnym zaangażowaniem i miłością do dzieci.
Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
W 2017 roku podczas
XXX Ogólnopolskiego zlotu Drużyn Harcerskich
Nieprzetartego Szlaku nasza Placówka otrzymała Złotą Honorową Odznakę Ruchu
Przyjaciół Harcerstwa. Odznaka jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla
przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju organizacji.

Wręczenie Złotej Honorowej Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa dla ZPEWiR 2017 r.
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Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie w gronie laureatów
Zielonej Flagi
W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana
Tuwima w Stemplewie przystąpił do Programu Szkoły
dla Ekorozwoju, zdobył ekologiczny certyfikat
Międzynarodowa Zielona Flaga. Tytuł ten, nadawany
jest szkołom na całym świecie w ramach Programu EcoSchools, w którym uczestniczy ponad 15000 szkół z 53
krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i
Oceanii. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna
jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikaty te są przyznawane w
Polsce przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju szkołom na rok szkolny i mają
zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych i odnawiania
certyfikatu w kolejnym roku.
Aby uzyskać certyfikat musieliśmy spełnić wymagające kryteria. Prowadzone przez
Ośrodek działania „w drodze po Międzynarodową Zieloną Flagę” polegały na podnoszeniu
świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego
wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkole i
jej otoczeniu. Dzięki realizacji tego programu dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych
zajęciach, akcjach i konkursach organizowanych przez nauczycieli i wychowawców.
Szczególną uwagę zwrócono również na zielone tereny przyszkolne oraz transport dzieci
do szkoły.
W dniu 25 września 2015 r. zostały ostatecznie zatwierdzone aplikacje o ten certyfikat
i okazało się że szkoła w Stemplewie znalazła się wśród laureatów, którzy go otrzymają.
Uzyskanie certyfikatu jest uwieńczeniem prowadzonych systematycznie proekologicznych
działań w Stemplewie. Jest to ogromne wyróżnienie dla Ośrodka, tym bardziej prestiżowe,
że w całym województwie uzyskały je nieliczne placówki specjalne, zaś w powiecie
łęczyckim jest to jedyna szkoła, która może się pochwalić „Zieloną Flagą”.

Uroczyste wręczenie „Zielonej Flagi”.
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Ekoszkoła
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie w gronie laureatów
„Eko Szkoła” i „Eko Belfer”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
im. Juliana Tuwima od wielu lat podejmowane są
działania ekologiczne. Mówiąc o edukacji ekologicznej
mamy na myśli kształtowanie w dziecku postawy
ekologicznej, która charakteryzuje się szeroką zdolnością
percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych,
ciekawością świata i nim rządzących praw panujących
w przyrodzie, odpowiedzialnością wobec wszystkich form życia, aktywnością, poczuciem
więzi z przyrodą i ludźmi jako częścią biocenozy, szacunkiem dla tolerancji, odrębności
biologicznej i kulturowej. Od 2011 nasza szkoła zawsze na podium konkursu Ekoszkoła
organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Cieszymy się bardzo, że działania
ekologiczne prowadzone w naszej placówce zostały dostrzeżone i nagrodzone.

Ponadto Ośrodek otrzymał również ważne dla nas następujące tytuły i certyfikaty:

Nagrody finansowe przyznane przez WFOŚiGW za
uzyskane tytuły: „Eko Szkoła” oraz „Eko Belfer”.
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Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych i Rehabilitacyjnych posiada również
certyfikaty: „Przyjazny lasom”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła Promująca zdrowie”,
„Szkoła z klasą”.
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Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”

"Małe rzeczy wykonane z serca urastają do rzeczy wielkich"
Ellen G.White

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” powstało z inicjatywy pracowników
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie obecnie - Zespołu
Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Osobom tym
nie był obojętny los osób niepełnosprawnych; ich integracji i akceptacja społeczna oraz
rozwój placówki w Stemplewie. Rzeczą ważną była również działalność na rzecz
społeczności gminy Świnice Warckie, przede wszystkim dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie nawiązało współpracę z wieloma organizacjami: m.in. z Fundacją „Dar
Serca” w Łodzi, Fundacją „Podaruj Serce Innym” w Łodzi, PTTK w Łęczycy,
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Klubem Korona z Poznania, z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Stemplewie, Uniejowie i w Świnicach Warckich, Lokalną Grupą
Działania ”Między Wartą a Nerem”, Lokalną Grupą Działania „PRYM” ,grupą rybacką
„Z ikrą” oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego na wszystkich poziomach
organizacyjnych.
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Andrzej Zielonka, v-ce Prezes Agnieszka Dulas, skarbnik Piotr Wawrzyniak,
sekretarz – Dominika Jankowska, członek zarządu Jadwiga Maciejewska, członek
zarządu Elżbieta Łukasiewicz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Jerzy Kończak, sekretarz Jan Limaszewski, członek komisji
Henryk Pęcherski
WSPARCIE DLA ZPEWiR w Stemplewie
Od wielu lat jest organizatorem lub współorganizatorem imprez organizowanych na bazie
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych mających na celu
wspieranie w rozwoju wychowanków Zespołu, doposażenie bazy rehabilitacyjnej,
integrację społeczną osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
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Imprezy cykliczne orgaizowane na bazie ZPEWiR w Stemplewie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ogólnoposkie Zloty Drużyn Harcerskich ZHP Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie,
Wielkie Integracyjne Wigilie dla wychowanków Zespołu,
Wyjazdy Edukacyjne dla wychowanków ZPEWiR,
Turniej „Koń nasz przyjaciel”,
Hufcowy Przegląd piosenki harcerskiej i zuchowej,
Obchody „Dnia Dziecka”
Przegląd taneczny „W sercu taniec”,
Półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie,
Turnusy rehabilitacyjne,
Wypoczynek letni i zimowy z dofinansowaniem dla dzieci z terenów wiejskich
Imprezy integracyjne: „Most przyjaźni”,
Turniej wiedzy i umiejętności „Rambit”,
„Dzień Sadu i jabłka”,
„Nie panikuj! Ratuj!,
Rajd szlakiem konnym,
Mitingi, spartakiady i olimpiady sportowe dla osób niepełnosprawnych.
Świetlica integracyjna „RAZEM”

Od 1992 roku wspólnie z Komendą Hufca ZHP w Uniejowie, Zespołem Placówek
Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stowarzyszenie
organizuje na terenie Ośrodka w Stemplewie Hufcowe Festiwale Piosenki
Harcerskiej i Zuchowej.

Od 1988 r. dzieci i młodzież z całego kraju spotykają się w Stemplewie podczas
Ogólnopolskich Zlotów Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP.
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Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” organizuje od wielu lat Wigilię Integracyjną.

Most Przyjaźni - impreza integracyjna łącząca promocję placówki w Stemplewie z
rywalizacją i zabawą tematyczną dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego.

Stowarzyszenie organizuje co roku wiosną akcję „Koń nasz przyjaciel”.
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Stowarzyszenie wspiera trwającą od 2012 r. imprezę integracyjną Przegląd
Taneczny „W sercu taniec”.

Dzień Jabłka i Sadu oranizowany od 2004 r.

Nie panikuj!Ratuj!
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Spartakiady, mitingi, olimpiady.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” od 2004 roku organizuje
wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej.
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Imprezy cykliczne organizowane przy współpracy ze środowiskiem lokalnym
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Wybory „Człowiek Roku Gminy Świnice Warckie,
Wybory „Młodzieżowy Wolontariusz Gminy
Świnice Warckie”,
Powaitowy Przegląd Orkiestr Dętych,
Festiwal Pieśni ku czci św. Faustyny „Miłosierne nutki”,
Powiatowy „Dzień ziemniaka”,
„Dzień muzyka – Cecyliada”,
Festyn Rodzinny „Dzień Rodziny”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 2002 r.

Wybory „Człowieka Roku” i „Młodzieżowego Wolontariusza Roku” od 2003 r.
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Od 2009r. w Sanktuarium w Świnicach Warckich, każdego roku
odbywa się Integracyjny Festiwal Pieśni Ku Czci św. Faustyny.

Powiatowy Dzień Ziemniaka w Świnicach Warckich to
impreza plenerowa która od lat cieszy się dużą popularnością
wśród smakoszy potraw z ziemniaka i nie tylko.

85

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie wydało w 2004 roku
pierwszy numer kwartalnika Nasza Gazeta. Kwartalnik promujemy Gminę, działalność
Stowarzyszenia, ważne wydarzenia w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Stowarzyszenie organizuje Akcję Zbiórki Nakrętek..
Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych
akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu
przyjemnego z pożytecznym.
Dzięki zebranym środkom zakupiono m.in. wózek
inwalidzki, schodołaz, łóżko wodne do Sali doświadczania
świata i remonty, doposażenie bazy rehabilitacyjnej.

WYRÓŻNIENIA I MEDALE

„ Kryształowa Kończyna”
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Srebrna odznaka „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej
ZHP”
przyznana przez Komendanta z okazji 50-lecia działalności Drużyn
Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP

Medal „Serce Dziecku”

Jest honorowym wyróżnieniem za miłość i ofiarność w
pracy społecznej na rzecz dzieci. W uznaniu zasług Kapituła
Dziecięca przyznała po raz pierwszy medal dla organizacji
przyznany przez Kapitułę Dziecięco Młodzieżową w regionie
łódzkim. Uroczystość wręczenia odbyła się 1 czerwca 2008 roku
pod pomnikiem „Pękniętego Serca” w Łodzi.

Nagroda dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w 2008 r.
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W 2004 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Status
ten umożliwia przekazanie na rzecz OPP 1% podatku dochodowego przez osoby
fizyczne. Dzięki wpłatom z 1 procenta, hojności sponsorów – darowizn,
a także dotacjom i grantom możemy prowadzić działalność statutową na rzecz osób
niepełnosprawnych, dzieci wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich

Za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

WSPIERALI NAS I WSPIERAJĄ
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