Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku jest
publiczną instytucją oświatową, działającą na rynku
usług edukacyjnych od blisko 40-tu lat.
Nasza placówka zajmuje się nauczaniem i wychowaniem
młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
lekkim,
umiarkowanym
i
znacznym
oraz
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi.
Ośrodek dysponuje bogatą i dobrze wyposaŜoną bazą
lokalową. Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych
w województwie. Posiadamy salę gimnastyczną, doświadczania świata,
rehabilitacyjno-relaksacyjną, pracownię logopedyczną, komputerową, siłownię,
pracownie warsztatowe, bibliotekę z ICIM, klasy i pracownie wyposaŜone w
nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Budynek i znajdujące się w
nim pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracownicy
placówki stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, między innymi
poprzez pozyskiwanie środków na dodatkowe zajęcia.
Od kilku lat nauczyciele SOSW nr 2 w Płocku opracowują i realizują róŜnego rodzaju
projekty finansowane przez Urząd Miasta Płocka, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
PFRON, Unię Europejską. Do chwili obecnej sfinalizowane zostały m.in. „Szkoła
Równych Szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”
(dofinansowanie na kwotę 70.129 zł), „Uczenie się przez całe Ŝycie”, „Nauczyciel terapeuta przyszłości - podwyŜszanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa
specjalnego w Płocku” (wartość projektu 426.196 zł).
Od 1 września 2009 roku realizowany jest projekt „Niepełnosprawni równi na
lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” (1.094.449 zł), który
zakończy się 31 sierpnia 2012 roku.
Absolwenci szkoły zawodowej mają moŜliwość przystąpienia wraz z uczniami szkół
masowych do egzaminu zawodowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną
i zdobycia w ten sposób pełnych kwalifikacji zawodowych. W 2010 roku do egzaminu
państwowego przystąpiło 17 osób, z których 11 zdało.
Atuty naszej szkoły to: wykwalifikowana kadra nauczycieli i instruktorów,
doświadczenie, wiarygodność i wysoka jakość kształcenia, własna baza lokalowa
modernizowana i wyposaŜana odpowiednio do wymogów procesu dydaktycznego
i potrzeb uczniów. Opracowany został projekt rozbudowy placówki przewidujący
powstanie nowego dwukondygnacyjnego budynku.
Ośrodek zapewnia opiekę pedagogów, psychologa, pielęgniarki i rehabilitanta. WciąŜ
dąŜymy do wzbogacania i doskonalenia naszej oferty edukacyjnej.
Zapraszam do zapoznania się z naszą placówką.
Dyrektor SOSW Nr 2
mgr Robert Kowalski

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 przygotowuje młodzieŜ w dwu i trzy-letnim
cyklu kształcenia do pracy zawodowej. Szkoła jednorazowo moŜe objąć tokiem nauki
ok. 240 osób.

Uczniowie zdobywają kwalifikacje:
w trzyletnim toku kształcenia w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec,
fryzjer, piekarz, stolarz, introligator
w dwuletnim toku kształcenia w zawodzie

kucharz małej gastronomi, ogrodnik

Absolwenci szkoły zawodowej mogą przystępować do egzaminu zawodowego
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

SZKOLENIE ZAWODOWE
Praktyczne umiejętności zawodowe uczniowie nabywają w zakładach pracy na terenie
Płocka i okolic oraz w warsztatach szkolnych. Zarówno w zakładach pracy jak
i w pracowniach warsztatowych, młodzieŜ ma zapewnioną opiekę fachowców, dostęp do
nowych technologii i moŜliwość korzystania z nowoczesnego wyposaŜenia.

Uczniowie kończący szkołę mogą przystępować do kwalifikacyjnych egzaminów
państwowych lub egzaminów rzemieślniczych.

Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2

„NIEPEŁNOSPRAWNI RÓWNI NA LOKALNYM RYNKU PRACY NIWELOWANIE
DYSPROPORCJI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM UCZNIÓWUCZNIÓW-ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ NR 6 SPECJALNEJ W PŁOCKU”

Termin realizacji IX.2009 - VI.2012. Działania planowane w ramach projektu oszacowane są na
kwotę 1.094.449,00 zł (w tym 13,44% wkład miasta). W roku szkolnym 2009/10 odbyły się:
Kurs manicure i modelowania paznokci.
Kurs stylizacji paznokci.

K

Kurs "Carvingu". Zajęcia prowadził Mistrz Polski
w Carvingu pan Marek Rybacki

Kurs fryzjerski

Kurs prawa jazdy
kategorii „A” i „B”. Do
31. 08. 2010 do egzaminu
przystąpiło i zdało go
7 uczniów.

Kurs kierowcy wózka
jezdniowego z napędem
silnikowym
Treningu Zastępowania
Agresji ART
Realizowane były także dodatkowe zajęcia: Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, Podstawy
przedsiębiorczości, Tworzenie własnej strony internetowej, Poznawanie Internetu, Doradztwo
edukacji zawodowej, Symulacja przyjęcia do pracy, Przepisy ruchu drogowego, zajęcia dodatkowe
z piekarstwa, ogrodnictwa z przedmiotów zawodowych kierunku mechanik oraz wycieczki
poszerzające wiadomości zawodowe. W ramach Projektu grupa uczennic odbywała dodatkowe
praktyki zawodowe w zakładzie krawieckim „Bajms”. Ponadto co dwa miesiące ukazywało się
pisemko szkolne „Lasotczak” redagowane i wydawane przez młodzież.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Obejmuje

działalnością

dydaktyczno-wychowawczą

młodzieŜ

niepełnosprawną

intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzęŜonymi. Uczniowie zdobywają umiejętności i doświadczenie w ramach ćwiczeń
z zakresu:
ogrodnictwa, krawiectwa, gospodarstwa domowego i prac ręcznych.

Ponadto

młodzieŜ

uczestniczy

w

zajęciach

rewalidacyjnych,

które

odbywają

się

z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sali rehabilitacyjnej, sali
doświadczania świata i logopedycznej.

INTERNAT
Jest integralną częścią Ośrodka. Stwarza wychowankom komfortowe warunki. Dobrze
wyposaŜone ciepłe, przytulne sypialnie, pokoje dziennego pobytu, pion sanitarnohigieniczny dostosowany jest do wymaganych standardów.

W Ośrodku, od kilku lat, funkcjonują pomieszczenia spełniające rolę mieszkania
usamodzielniającego. MłodzieŜ zakwalifikowana do realizacji opracowanego programu
usamodzielniania, pod opieką wychowawców, ma moŜliwość nabycia umiejętności
pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym Ŝyciu.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
MłodzieŜ moŜe wybierać w bogatej ofercie zorganizowanych form spędzania czasu wolnego.
W placówce działają liczne koła zainteresowań. Efektem pracy pozalekcyjnej jest udział
w licznych konkursach: plastycznych, teatralnych, fotograficznych, ekologicznych,
przeglądach i festiwalach artystycznych oraz zawodach sportowych o zasięgu lokalnym,
ogólnopolskim
a nawet międzynarodowym, w których niejednokrotnie zdobywamy liczne nagrody i dyplomy
za wysoko punktowane miejsca.

Dzięki zajęciom pozalekcyjnym nasza młodzieŜ ma moŜliwość rozwijania swoich talentów
i zainteresowań. Poprzez udział w konkursach, przeglądach, zawodach nasi uczniowie
mogą pokazać swoje mocne strony, rywalizować z uczniami szkół masowych, jest to dla
nich szansa na zaistnienie w społeczeństwie

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM NR 2 w PŁOCKU
W okresie od września 2006 do chwili obecnej w SOSW Nr 2 w Płocku zrealizowano
następujące przedsięwzięcia:
1. Program "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół
w województwie mazowieckim", finansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budŜetu państwa (termin realizacji
X.2007 - III. 2008). Pozyskano środki w kwocie
70.129,00 zł. Realizowany był w Zasadniczej
Szkole Zawodowej Nr 6 Specjalnej oraz
w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
2. Program "Uczenie się przez całe Ŝycie" /Wizyty studyjne / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(termin realizacji III - V.2008). Ośrodek został zakwalifikowany do udziału w Programie "Uczenie się przez całe
Ŝycie" / Wizyty studyjne (1040 EURO).
3. PFRON "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych". Program
był realizowany w roku szkolnym 2007/2008).
Dofinansowanie objęło następujące obszary:
• WyposaŜenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówki specjalnej
"Nowoczesna szkoła - lepsza przyszłość" (145.892,62 zł);
• DoposaŜenie infrastruktury socjalno - bytowej placówki "Internat - nasz drugi
dom" (104.696,54 zł);
• Likwidacja barier w komunikowaniu się na terenie placówki
"Język - przewodnikiem" (57.623,50 zł);
• Likwidacja barier transportowych utrudniających lub uniemoŜliwiających naukę niepełnosprawnym
uczniom "PodróŜ bez barier"- zakup 16-miejscowego autobusu (100.000,00 zł).
Łączna kwota dofinansowania ze środków PFRON stanowiła kwotę 408.212,66 zł.
4. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany z Gminą Miasto Płock
oraz Zarządem Jednostek Oświatowych w ramach "Wniosku o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2007 z tytułu wyposaŜenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanych
obiektach (...)". Pozyskano środki finansowe w kwocie 106.084,84 zł na:
• wyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt sali rehabilitacyjno – relaksacyjnej,
• doposaŜenie placówki w sprzęt audiowizualny w pracowniach,
• zakup mebli do biblioteki szkolnej.
5. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany z EFS.
Realizacja projektu obejmowała następujące zadania:
• Internetowe
centra
informacji
multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (16.375,52 zł);
• Pracownie komputerowe dla szkół (74.802,60 zł);
• Instalacja i integracja zestawów ze sprzętem
specjalistycznym i oprogramowaniem do pracy z uczniem
z uszkodzonym narządem ruchu i niepełnosprawnością sprzęŜoną, w tym
zaburzoną komunikacją werbalną (111.845,00 zł).

6. „Pracownia Umiejętności".
MłodzieŜ z grupy
w 2007 roku udział
na zorganizowanie
Niepełnosprawnych
pogodne oblicze".

fotograficznej "Fotka" wraz z opiekunem wzięła
w IV edycji Programu i otrzymała kwotę 1.600,00 zł
I Mazowieckiego Konkursu Fotograficznego Osób
pod hasłem "Najpiękniejsze co jest na świecie, to

7. Projekt - "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Nr 2 w Płocku o dodatkowe pomieszczenia do nauki zawodu
i przysposobienia do pracy" - Działanie 7.2 - Infrastruktura SłuŜąca Edukacji w ramach Priorytetu VII.
Szacunkowy koszt zadania - ok. 8.500.000,00 zł, w tym: 85% ze środków Unii Europejskiej, 12 % ze środków
samorządowych oraz 3% wkład własny. Projekt został ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zadanie
przewiduje powstanie nowego dwukondygnacyjnego budynku (parter i pierwsze piętro) z przeznaczeniem na
pomieszczenia warsztatowe do nauki zawodu i przysposobienia do pracy, dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i obowiązujących standardów.
8. Projekt „Nauczyciel- terapeuta przyszłości- podwyŜszanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego
w Płocku”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO KL, Priorytet IX. Działanie 9.4
i Urząd Miasta Płocka. Projekt opracowany i realizowany przez pracowników SOSW nr 2.
W okresie 1.09.2009 – 31.08.2010 otrzymał dofinansowanie
w wysokości:
426 196zł, w tym 15% z budŜetu miasta Płocka.
W ramach działań nauczyciele szkolnictwa specjalnego w Płocku
uczestniczyli w wielu bezpłatnych, specjalistycznych kursach
i szkoleniach. Obejmowały one następujące zakresy:
• Praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• Rozwój nauczyciela kształcenia zawodowego,
• Doskonalenie osobistych predyspozycji nauczyciela.

9. „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy- niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym
uczniów- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej w Płocku” - Projekt- współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach PO KL Priorytet IX, Działanie 9.2 i Urząd Miasta Płocka.

Dzięki wykorzystaniu pozyskanych środków finansowych placówka zyskała moŜliwość rozszerzenia
oferty edukacyjnej i podniesienia jakości pracy, poprzez wprowadzanie ciekawych i atrakcyjnych dla
młodzieŜy form nauki, pracy i wypoczynku, które niejednokrotnie byłyby niemoŜliwe z uwagi na
ograniczenia finansowe.
Nasza młodzieŜ korzystając z nowoczesnego sprzętu i zdobyczy technologii ma umoŜliwiony szerszy
dostęp do edukacji, a tym samym do pełniejszego rozwoju psycho - fizycznego.
Inwestowanie w rozwój dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie niesie ze sobą wymierne efekty,
które mamy okazję obserwować w codziennej pracy.

