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„Prawda to bowiem wiecznie żywa, 
że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem 

najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy 
jest jego Człowieczeństwo”. 

Maria Grzegorzewska 

 

 

 
I. WSTĘP 

Koncepcja pracy i rozwoju SOSW Nr 2 w Płocku obejmuje działania w kluczowych obszarach jego 

funkcjonowania i zakłada wszechstronny rozwój placówki, poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

świadczonych usług edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i rewalidacyjnych; zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa; stworzenie właściwej, bogato wyposażonej bazy; zapewnienie wysoko wykwalifikowanej 

kadry pedagogicznej oraz dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli. Planowane działania mają na celu zmiany 

jakościowe, pozwalające jednocześnie na podniesienie poziomu satysfakcji wśród nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców. 

Podstawą tworzenia niniejszej koncepcji była wnikliwa diagnoza wszystkich obszarów 

funkcjonowania placówki dokonana podczas określenia mocnych i słabych stron, analizy organizacji  

i przebiegu procesów zachodzących w placówce, wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

i propozycji organizacyjnych społeczności Ośrodka w korelacji ze zmieniającą się sytuacją oświatową, 

szczególnie akcentującą podnoszenie efektywności edukacji oraz udzielanie i organizację pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. W procesie planowania uwzględniono opinię uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Ideą niniejszej koncepcji jest utrzymanie i doskonalenie mocnych stron, usprawnianie 

funkcjonowania obszarów wymagających poprawy, wykorzystanie szans oraz przeciwdziałanie lub 

łagodzenie zagrożeń w funkcjonowaniu placówki. 

 

 

II. MISJA I WIZJA OŚRODKA 

Misja Ośrodka: 

Działaniom podejmowanym w Ośrodku przyświeca idea, że należy zrobić wszystko, by maksymalnie  

w stosunku do możliwości ułatwić młodzieży wejście w samodzielne, dorosłe życie, by znaleźli oni właściwe 

i godne w nim miejsce, by poznali swą rzeczywistą wartość, która z kolei wyzwoli aktywny stosunek do 

każdej z podejmowanych w przyszłości ról społecznych. Cel wszystkich jest wspólny, zawsze ten sam: na ile 

się da dociągnąć do normy, poszerzyć świat, pokazać to, co dotąd nie zostało poznane i zaakceptowane, 

nauczyć śmiało sięgać w głąb siebie, by korzystać z potencjału własnych możliwości. 

 

Wizja Ośrodka:  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku, to placówka nowoczesna, 

specjalistyczna, bezpieczna, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, odważnie podejmująca wyzwania 

edukacji na wysokim poziomie. Pierwszoplanowe miejsce w działaniach podejmowanych przez placówkę 

zajmuje wychowanie w szerokim tego słowa znaczeniu, mające na celu wszechstronny rozwój ucznia – 

intelektualny, społeczny, zdrowotny, duchowy i estetyczny. 
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Główne obszary pracy Ośrodka: 

1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów / wychowanków. 

2. Wychowanie i opieka. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości pracy Ośrodka. 

4. Współpraca z rodzicami. 

 

W ramach powyższych obszarów realizowane są następujące cele: 

 

1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów / wychowanków. 

1) Rozpoznawanie możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wychowanków. 

2) Wyposażenie ucznia / wychowanka w wiedzę i umiejętności zawodowe przy zastosowaniu 

metod, form i środków dydaktycznych adekwatnych do indywidualnych potrzeb i możliwości. 

3) Rozbudzanie i ukierunkowywanie aktywności uczniów / wychowanków adekwatnie do ich 

potrzeb i zainteresowań (koła zainteresowań, inicjatywy sportowe, konkursy, wycieczki i inne). 

4) Wspomaganie rozwoju oraz kompensowanie zaburzeń rozwojowych uczniów / wychowanków 

poprzez udział w zajęciach rewalidacyjnych i innych zajęciach specjalistycznych. 

5) Współpraca z instytucjami wspierającymi placówkę w realizacji działań edukacyjno – 

wychowawczych (np.: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, poradniami zdrowia 

psychicznego, ośrodkami terapii, szpitalami, instytucjami pomocy społecznej, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej, Centrami Pomocy Rodzinie, Policją, Strażą Miejską, instytucjami  

i obiektami kultury i innymi). 

6) Dostosowywanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb uczniów / wychowanków. 

7) Integracja ze środowiskiem lokalnym. 

 

2. Wychowanie i opieka. 

1) Systematyczne rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami / wychowankami  

i zapewnienie im odpowiednich form pomocy. 

2) Realizowanie założeń Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, w tym szczególnie: 

a. Wdrażanie do właściwego, zgodnego z normami i zasadami, funkcjonowania 

społecznego.  

b. Wyposażanie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie 

aktywnego życia rodzinnego i społecznego. 

c. Promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom oraz 

przeciwdziałanie agresji. 

d. Promowanie aktywności fizycznej oraz wdrażanie do właściwego organizowania czasu 

wolnego. 

e. Promowanie właściwych postaw i zachowań. 

f. Upowszechnianie szacunku dla każdego człowieka, tolerancji i innych uniwersalnych 

wartości. 

g. Upowszechnienie wiedzy o prawach człowieka i ucznia. 

h. Wspieranie uczniów i wychowanków w podejmowaniu samodzielnych, 

odpowiedzialnych decyzji. 

i. Uwrażliwianie na problem niepełnosprawności. 

3) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki. 

 

3. Zapewnienie wysokiej jakości pracy Ośrodka. 

1) Poszerzanie oferty edukacyjno – wychowawczej placówki.  
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2) Poszerzanie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów / wychowanków poprzez udział w 

alternatywnych formach kształcenia w ramach realizowanych projektów współfinansowanych 

ze środków EFS (zajęcia pozaszkolne). 

3) Podnoszenie wiedzy, umiejętności i sprawności psychologiczno – pedagogicznych kadry 

pedagogicznej, jako niezbędnych elementów poprawiających jakość świadczonych usług 

edukacyjno – wychowawczych (szkolenia zewnętrzne, szkolenia w ramach WDN, awans 

zawodowy nauczyciela). 

4) Zaangażowanie kadry pedagogicznej, inicjowanie działań zmierzających do uatrakcyjnienia 

oferty edukacyjnej (pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, organizacja zajęć, wyjazdów 

i innych form). 

5) Rozwój bazy i infrastruktury Ośrodka. 

6) Promocja Ośrodka w środowisku – prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie 

edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach 

(strona internetowa, gazetka szkolna „Lasotczak”, organizacja konferencji, organizacja imprez  

i uroczystości, organizacja dni otwartych, artykuły w prasie i na stronie internetowej UMP, 

badanie – wizerunek Ośrodka w środowisku lokalnym i inne). 

7) Działalność Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” oraz UKS „Lasotczak”. 

8) Badanie jakości pracy w wybranych obszarach pracy placówki (analiza wyników prowadzonej 

ewaluacji oraz wniosków z prowadzonego nadzoru dyrektora; analiza wyników egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe; monitorowanie i analiza frekwencji ucznia / klasy). 

9) Monitorowanie losów absolwentów. 

 

4. Współpraca z rodzicami / opiekunami. 

1) Poznanie środowiska rodzinnego i lokalnego uczniów i wychowanków oraz diagnoza 

ewentualnych zagrożeń. 

2) Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu Ośrodka (np. opiniowanie realizowanych 

planów, programów edukacyjno – wychowawczych, organizacji pracy i innych działań; udział  

w imprezach i uroczystościach szkolnych). 

3) Organizowanie spotkań z rodzicami / opiekunami w formie: spotkań ogólnoszkolnych – 

„wywiadówki profilaktyczne”; zebrań klasowych i kontaktów indywidualnych  

z wychowawcą; spotkań i konsultacji indywidualnych z dyrekcją, pedagogiem, psychologiem. 

4) Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów / wychowanków i ich rodzin (np. organizacja pracy, 

powołanie Ośrodka Wsparcia). 

5) Wspieranie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wychowawczych. Udostępnianie 

informacji na temat specjalistycznej pomocy instytucjonalnej. 

 

 

III. MODEL ABSOLWENTA 

Podmiotem oddziaływań SOSW Nr 2 w Płocku jest uczeń niepełnosprawny intelektualnie w różnym 

stopniu, przyjęliśmy zatem adekwatne do tego wzorce osobowe naszych absolwentów. 

W efekcie procesu edukacyjnego – opiekuńczo – wychowawczego, absolwent Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Nr 6 Specjalnej w SOSW Nr 2 w Płocku powinien: 

 posiadać kwalifikacje zawodowe umożliwiające mu podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie;  

 być dobrze przygotowany do poruszania się i funkcjonowania na rynku pracy;  

 posiadać świadomość konieczności podjęcia pracy zawodowej; 

 postępować zgodnie z zasadami właściwego funkcjonowania społecznego; 

 posiąść umiejętność przewidywania konsekwencji własnych i cudzych zachowań; 

 posiadać wiedzę na temat przeciwdziałania różnym przejawom patologii (uzależnienia, przemoc); 
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 posiadać wiedzę z zakresu wychowania do życia w rodzinie, z uwzględnieniem wiedzy na temat 

właściwych relacji rodzinnych, modelu rodziny, umiejętności zaspokajania potrzeb miłości, 

bezpieczeństwa, samorealizacji, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę; 

 szanować tradycje rodzinne, środowiskowe, narodowe i religijne oraz doceniać ich rolę;  

 umieć eksponować swoje mocne strony, wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji, być 

asertywnym;  

 adekwatnie reagować na sugestię i krytykę i radzić sobie z sytuacjami stresowymi;  

 szanować godność własną i drugiego człowieka;  

 przestrzegać zasad tolerancji dla odmiennych przekonań, wierzeń, upodobań, zwyczajów;  

 dostrzegać potrzeby innych, interesować się i angażować w życie szkoły i społeczności lokalnej;  

 mieć ukształtowane postawy proekologiczne; 

 krytycznie odbierać informacje przekazywane przez media i właściwie je interpretować;  

 być człowiekiem otwartym, wrażliwym i wartościowym  

 

W efekcie procesu edukacyjnego – opiekuńczo – wychowawczego, absolwent Szkoły  Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w SOSW Nr 2 w Płocku, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych,  powinien: 

 być autonomiczny w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym, na 

miarę możliwości rozwojowych; 

 być przygotowany do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej; 

 być przygotowany do podjęcia aktywności w życiu rodzinnym; 

 dostrzegać potrzeby innych, interesować się i angażować w życie szkoły i społeczności lokalnej;  

 troszczyć się o własny rozwój osobisty; 

 być przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA / OFERTA OŚRODKA 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku jest placówką ukierunkowaną na 

kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Celem nadrzędnym podejmowanych działań, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów, jest osiągnięcie optymalnego poziomu dojrzałości społecznej, zawodowej i osobistej, 

ukierunkowanej na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pozwalających na aktywność zawodową  

i właściwe funkcjonowanie w integracji ze społeczeństwem.  

Integralne ogniwa Ośrodka stanowią: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.  

Jednym z podstawowych celów i kierunków działań podejmowanych przez placówkę jest nieustanne 

podnoszenie jakości kształcenia. Obok podstawowej oferty, młodzież ma możliwość uczestniczenia  

w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych oraz korzystania z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i kół 

zainteresowań, co sprzyja ukierunkowywaniu i rozwojowi ich zainteresowań oraz umiejętności zawodowych.  

 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna 

Kluczowa rola Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej polega na przygotowaniu zawodowym 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. Na przestrzeni lat oferta edukacyjna placówki 

była sukcesywnie rozszerzana w zależności od zainteresowań uczniów i potrzeb rynku. Aktualnie katalog 

zawodów, w których kształci szkoła obejmuje następujące kierunki zawodowe: fryzjer, introligator, krawiec, 

koszykarz – plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, piekarz, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej oraz stolarz. Trzyletnie kształcenie zawodowe, zakończone egzaminem 

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, jest końcowym etapem procesu rewalidacji osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Ważnym osiągnięciem Szkoły w tym zakresie jest fakt, że na przestrzeni 
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ostatnich lat odnotowano istotny wzrost liczby uczniów przystępujących do egzaminu i uzyskujących pełne 

kwalifikacje zawodowe – odsetek uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe ukształtował się na poziomie 62% (rok 2009 – 30,6%), natomiast średnia zdawalności egzaminu  

z ostatnich 3 lat ukształtowała się na poziomie 49,5% (rok 2009 – 26,66%).  

Obok podstawowej działalności placówka nieustannie podejmuje dodatkowe inicjatywy zmierzające 

do wzbogacenia oferty edukacyjnej i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz 

poszerzenia kompetencji zawodowych i społecznych uczniów. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Ośrodku 

realizowano szereg Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym: 

 Projekt „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim” (rok 

szkolny 2008/2009); 

 Projekt „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy” (1 września 2009 – 30 czerwca 2012); 

 Projekt „W drodze do aktywności zawodowej” (1 września 2012 – 31 grudnia 2013); 

 Projekt „Akademia aktywności” zaplanowany do realizacji w okresie od 01.01.2014 do 30 czerwca 

2015 roku. 

 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

Oferta Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy skierowana jest do młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mając na 

celu optymalne usprawnianie i przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia, obok 

zindywidualizowanych i ciekawych zajęć, wyjść i wycieczek, pracownicy Ośrodka nieustannie poszukują 

możliwości rozszerzenia oferty w zakresie rehabilitacji, usprawniania i edukacji, a w konsekwencji 

podniesienia jakości usług oferowanych przez placówkę, m.in. poprzez realizację Projektów  

ukierunkowanych na wielokierunkowy rozwój uczniów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, 

w tym Fundację AUCHAN.  

 

3. Działalność  opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczna 

W drodze do samodzielności i integracji społecznej młodzieży nie do przecenienia są podejmowane 

w Ośrodku oddziaływania opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczne. Podopieczni placówki często 

wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, stąd też na Ośrodku właśnie spoczywa niełatwy obowiązek 

wprowadzenia młodzieży w dorosłe życie, przygotowania do pełnienia ról społecznych, ukształtowania 

systemu wartości, wdrożenia do szanowania zasad i norm warunkujących właściwe funkcjonowanie 

społeczne. Stąd też szeroko zakrojone oddziaływania z zakresu profilaktyki, realizowane poprzez organizację 

zajęć, programów, spotkań ze specjalistami, konkursów, wyjść i wyjazdów, finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków pozyskanych z różnych źródeł.   

 

A. Koła zainteresowań 

Istotnym elementem pracy wychowawczej Ośrodka jest wdrażanie do umiejętnego 

gospodarowania czasem wolnym, co jednocześnie kształtuje u wychowanków kulturę zabawy, wypoczynku 

i rozrywki, wskazuje alternatywne formy spędzania czasu wolnego, rozwija osobowość między innymi 

poprzez zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń. Cele te realizowane są poprzez zajęcia pozalekcyjne, 

działalność organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań. W tym zakresie Ośrodek dysponuje szeroką 

gamą propozycji. W chwili obecnej młodzież ma do wyboru bogatą i zróżnicowaną ofertę zorganizowanych 

form spędzania czasu wolnego, w tym: koło fotograficzne, historyczne, humanistyczne, mechaniczne, 

muzyczno – wokalne, plastyczne, plastyczno – florystyczne, zajęcia komputerowe, LOP, SKS, funkcjonuje 

wolontariat, grupa redakcyjna gazetki szkolnej „Lasotczak” promującej działalność placówki, grupa 

Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, Grupa Teatralna „Alternatywa” oraz Teatr Integracyjny,  

w działalności którego praca realizowana jest we współpracy z młodzieżą i nauczycielami L.O. im. Marsz. St. 
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Małachowskiego w Płocku oraz SOSW Nr 1 w Płocku, a bezpośrednią opiekę artystyczną nad zespołem 

sprawują aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku.  

 

B. Inicjatywy sportowe 

W codziennej pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie aktywność fizyczna stanowi jedną  

z podstawowych form oddziaływań terapeutycznych, inicjatywy sportowe zajmują zatem szczególne 

miejsce w podejmowanych w placówce działaniach. Możliwość fizycznego usprawniania młodzieży, 

prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz terapii poprzez ruch, stanowi skuteczne wsparcie  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Bogata oferta pozalekcyjnych zajęć sportowo – ruchowych 

pozwala na promowanie zdrowego stylu życia i ukierunkowanie zainteresowań młodzieży z zaburzeniami 

zachowania. Stworzenie właściwych warunków daje młodzieży możliwość odreagowania i konstruktywnego 

spędzania czasu wolnego, poznawania zasad zdrowej rywalizacji, a jednocześnie kształtowania postaw 

szacunku i tolerancji wobec innych. Uczniowie uczestniczą w zawodach, turniejach, spartakiadach, 

mistrzostwach, w których wielokrotnie osiągają znaczące sukcesy, szczególnie w piłce nożnej, pływaniu  

i lekkoatletyce. Sam Ośrodek wielokrotnie był inicjatorem i nadal jest organizatorem cyklicznych imprez 

sportowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym m.in.: Wojewódzkiej 

Spartakiady Lekkoatletycznej, Halowego Turnieju Piłki Nożnej, Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt  

i Chłopców. Młodzież naszego Ośrodka podejmuje także rywalizację sportową z rówieśnikami ze szkół 

ogólnodostępnych podczas organizowanych sportowych imprez integracyjnych – cykliczny Integracyjny 

Turniej Futsalu Szkół Zawodowych, czy realizowany w minionym roku projekt „Nasze Płockie EURO 2012”, 

gdzie drużyna naszego Ośrodka zajęła 3 miejsce spośród 16 drużyn z całego kraju.  

Ważnym ogniwem inicjatyw sportowych podejmowanych w Ośrodku jest działalność powołanego w 

2009 roku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lasotczak”, który systematycznie pozyskuje środki finansowe 

na realizację imprez i zawodów sportowych, w tym m.in.: turnieju piłkarskiego „Nasze Płockie EURO 2012”; 

Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej; zajęć w sekcjach sportowych (piłka nożna / pływanie). 

 

C. Wycieczki i wyjazdy dla młodzieży 

Ważną i ciekawą formą działalności realizowanej w Ośrodku jest organizacja wyjść, wycieczek, 

biwaków i obozów dla młodzieży. Ta niezwykle skuteczna forma pracy z młodzieżą niepełnosprawną 

intelektualnie stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej, ale także jest narzędziem motywującym uczniów 

do podejmowania wysiłku i pracy nad sobą oraz skuteczną metodą pobudzania wychowanków do 

przezwyciężania barier. Podopieczni Ośrodka zwiedzili i poznali najbliższą okolicę, w tym Pojezierze 

Gostynińskie, ciekawe miejsca związane z kulturą ludową czy wreszcie rodzinne miasto. Wielokrotnie 

odwiedzili Warszawę, Toruń, Poznań, a także Gdańsk, Kraków i Wrocław. Duże wrażenie na młodzieży 

zrobiły podjęte w ostatnim pięcioleciu większe wyzwania w postaci organizacji kilkudniowych wyjazdów 

zagranicznych – młodzież nasza miała możliwość zwiedzenia Czech (Praga), Litwy (Wilno, Troki), Niemiec 

(Berlin, Poczdam), Austrii (Wiedeń) i Węgier (Budapeszt). Obok wycieczek przedmiotowych, zawodowych  

i krajoznawczych placówka organizuje również wypoczynek letni i zimowy – są to kilkudniowe biwaki  

i obozy dla młodzieży (Koszelówka, Murzasichle, Ustka, Unieście k/Mielna, Biały Dunajec, Mikoszewo) oraz 

„zielone szkoły” – w 2012 roku młodzież uczestniczyła w 2-tygodniowym turnusie w Wiśle. Co ważne – 

wszystkie organizowane formy wyjazdowe są w pełni nieodpłatne dla uczniów. 

 

4. Baza Ośrodka 

Istotną część obecnej działalności Ośrodka stanowi nieustanne wzbogacanie bazy dydaktycznej  

z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych.  

 Dzięki środkom pozyskanym z PFRON w ramach Programu „Edukacja – program pomocy  

w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” doposażona została baza dydaktyczna, 

rehabilitacyjna, internat oraz zakupiony został 16-osobowy autobus; 
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 W ramach Projektu MEN – „Wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% 

rezerwy w roku 2007 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń 

do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia 

nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji”, pozyskane 

środki finansowe pozwoliły na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sali rehabilitacyjno – 

relaksacyjnej oraz doposażenie placówki w sprzęt audiowizualny w pracowniach 

ogólnokształcących języka polskiego, historii i geografii, matematyki i fizyki; 

 W ramach Projektu MEN współfinansowanego ze środków EFS – „Pracownie komputerowe dla 

szkół 2007” pracownia komputerowa wyposażona została w 20 komputerów stacjonarnych  

i 1 komputer przenośny wraz z oprogramowaniem, możliwa stała się instalacja 4 stanowisk ICIM  

w bibliotece szkolnej oraz placówka wyposażona została w specjalistyczny, profesjonalny sprzęt 

usprawniający zaburzone funkcje młodzieży z uszkodzonym narządem ruchu, niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz zaburzoną komunikacją werbalną. 

Obecnie baza lokalowa Ośrodka obejmuje: 

1) nowocześnie wyposażone klasopracownie,  pracownie technologiczne oraz pracownie szkolne 

praktycznej nauki zawodu, 

2) salę gimnastyczną; 

3) siłownię; 

4) salę rehabilitacyjno – relaksacyjną; 

5) salę doświadczania świata; 

6) bibliotekę z czytelnią (4 stanowiska ICIM); 

7) jadalnię; 

8) pokoje w Internacie (sypialnie); 

9) świetlice w Internacie; 

10) pomieszczenia gospodarstwa domowego; 

11) gabinet pielęgniarsko – lekarski; 

12) gabinet pedagogiczno – psychologiczny; 

13) pomieszczenia sanitarne; 

14) szatnię; 

15) pralnię; 

16) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

17) kort tenisowy; 

18) boisko do piłki siatkowej plażowej; 

19) tereny rekreacyjne. 

 

5. Kadra pedagogiczna 

Atutem placówki jest wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna, która dba  

o własny rozwój zawodowy, poprzez nieustanne poszerzanie wiedzy i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.  

W Ośrodku zatrudnionych jest 67 nauczycieli, w tym 52 kobiety (77,6%) oraz 15 mężczyzn (22,4%). 

31 nauczycieli zatrudnionych jest w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 Specjalnej, 23 w Szkole 

Przysposabiającej do Pracy oraz 21 w Ośrodku (wychowawcy w internacie oraz psycholog i pedagog).  

9 nauczycieli zatrudnionych jest jednocześnie w 2 strukturach Ośrodka (ZSZ Nr 6 / SSPdP / Internat).  

Zdecydowana większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów  

w zakresie pracy z młodzieżą niepełnosprawną, uzyskane w wyniku ukończenia studiów podyplomowych 

lub kursów kwalifikacyjnych, co ułatwia organizację procesu dydaktycznego, umożliwia dostosowywanie 

oferty zawodów do potrzeb uczniów i lokalnego rynku oraz pozwala na elastyczność w zakresie rozszerzania 

oferty kształcenia.  
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Wśród pracowników pedagogicznych Ośrodka 24 to nauczyciele dyplomowani (35,8%),  

17 – mianowani (25,4%), 25 – kontraktowi (37,3%) oraz 1 nauczyciel stażysta (1,5%). Wszyscy nauczyciele, 

niezależnie od stopnia awansu zawodowego, nieustannie dbają o własny rozwój zawodowy, co przekłada 

się na jakość oferowanych usług edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczych i efekty kształcenia. Jest to 

niezwykle ważne kontekście rozwoju Ośrodka, wykształcony i rozwijający się zawodowo nauczyciel jest 

bowiem sprawniejszym i skuteczniejszym organizatorem procesu nauczania, staje się dla ucznia lepszym 

przewodnikiem po świecie wiedzy oraz jest otwarty na zmiany zachodzące w oświacie, kulturze i życiu 

społecznym. 

 

6. Działalność społeczna 

Funkcjonowanie Ośrodka to także szeroka działalność społeczna. Przy Ośrodku funkcjonuje 

reaktywowane w 2008 roku Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, działające na rzecz dzieci i młodzieży  

z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia 

zrealizowanych zostało wiele projektów, sprzyjających jednocześnie rozwojowi placówki, w tym: 

 powołanie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ich 

Rodzin;  

 pozyskanie środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł (AUCHAN) z przeznaczeniem na 

doposażenie placówki w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, w tym pracowni Integracji 

Sensorycznej; 

 realizacja Projektu współfinansowanego przez Fundację Auchan „Edukacja nadzieją na lepsze jutro” 

– oferta skierowana dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

Mówiąc o działalności społecznej nie sposób nie wspomnieć bezinteresownego zaangażowania 

pracowników i wychowanków w prace remontowe realizowane na terenie Ośrodka; udział placówki w akcji 

przeciwpowodziowej w okolicach Płocka w maju 2011r.; koordynację zbiórki żywności dla rodzin ubogich  

z miasta Płocka w grudniu 2011r; czy współkoordynowanie działań w płockiej strefie kibica w czasie EURO 

2012. 

 

 

V. ANALIZA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA (SWOT) 

Obszar pracy 
Ośrodka 

Mocne strony Obszary wymagające doskonalenia lub 
poprawy 
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 jednozmianowość; 
 zapewnienie dowozu do szkoły dla uczniów Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy); 
 organizacja praktyk zawodowych dla uczniów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjal.; 
 pomoc materialna dla uczniów; 
 dokumentacja regulująca funkcjonowanie  

Ośrodka; 

 prowadzenie dokumentacji bieżącej 
(głównie dzienniki zajęć obowiązkowych 
i zajęć dodatkowych); 
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 bogate wyposażenie  w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne; 
 nowoczesna baza do kształcenia zawodowego; 
 multimedialne centrum informacji w bibliotece 

szkolnej; 
 bogate wyposażenie w sprzęt multimedialny  

i komputerowy; 
 szeroki dostęp do technologii informacyjnych; 
 internat dla młodzieży dojeżdżającej; 
 sala gimnastyczna; 
 siłownia; 
 obiekty sportowe: kort tenisowy, boisko do piłki 

ręcznej plażowej; 
 zagospodarowana przestrzeń terenu Ośrodka; 

 niewystarczająca liczba pomieszczeń do 
realizacji zajęć z młodzieżą; 

 niewystarczające wyposażenie  
w sprzęt rehabilitacyjny; 

 

K
ad

ra
 

p
ed

ag
o

gi
cz

n
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 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna; 
  kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów 

(elastyczność zatrudnienia); 
 wspieranie rozwoju nauczycieli; 
 otwartość na zmiany; 
 poprawne relacje interpersonalne wśród 

pracowników pedagogicznych; 

 część nauczycieli wykazuje małe 
zainteresowanie promocją placówki 
(ankieta, obserwacje); 

 

O
fe

rt
a 

 szeroka oferta kształcenia zawodowego; 
 realizacja zajęć rewalidacyjnych; 
 szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, sportowych i 

kół zainteresowań; 
 realizacja zajęć, kursów, staży – Projekty 

współfinansowane ze środków EFS; 

 
 

 

Ed
u

ka
cj

a  zwiększająca się liczba uczniów przystępujących 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe; 

 wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych; 

 zdawalność egzaminów zawodowych na 
poziomie ok. 50%; 

 motywacja uczniów do kształcenia; 
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  funkcjonowanie Zespołu Specjalistów oraz 
Zespołu Wychowawczego – bieżące 
rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

 brak rażących zachowań patologicznych; 
 realizacja programów profilaktycznych;  
 brak anonimowości uczniów; 
 dobre relacje interpersonalne; 
 promowanie pozytywnych postaw i zachowań; 
 wycieczki, obozy, biwaki, wypoczynek letni. 

 współpraca z rodzicami – niskie 
zaangażowanie rodziców w proces 
edukacyjno - wychowawczy;  
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 realizacja wielu Projektów współfinansowanych 
ze środków EFS; 

 realizacja zadań ze środków pozyskanych z 
różnych źródeł: Projekty współfinansowane praz 
Stowarzyszenia i Fundacje, granty, darowizny; 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 edukacja jako jeden z priorytetów w strategii rozwoju 
miasta; 

 dobra współpraca ze strukturami samorządowymi; 
 poprawa wizerunku miasta; 
 możliwości pozyskiwania funduszy – Projekty EFS, 

granty, wnioski, itp.; 
 pozytywny wizerunek placówki; 

 polityka oświatowa państwa; 
 brak stabilności finansowej, rozumianej jako:  

- ograniczenie środków przewidzianych w planie 
finansowym; 
- brak środków na realizację wybranych zadań; 

 spadek liczby kandydatów do szkół; 
 wysoka konkurencyjność szkół w mieście;  
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 absolwenci zadowoleni z edukacji kreujący pozytywny 
wizerunek placówki. 

 

 niechęć pracodawców do przyzwolenia na realizację 
praktyk zawodowych przez uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie; 

 niewielki procent przedsiębiorstw i instytucji 
decydujących się na sponsoring;  

 wysoki odsetek bezrobocia w rodzinach 
podopiecznych placówki; 

 niewystarczające wsparcie środowiska rodzinnego 
ucznia (malejący wskaźnik zainteresowanych życiem 
szkoły rodziców); 

 niezadowoleni absolwenci kreujący negatywny 
wizerunek placówki. 

 

 

VI. EWALUACJA 

Koncepcja Pracy SOSW Nr 2 w Płocku jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie 

najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz 

potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli Koncepcja Pracy Ośrodka będzie stale monitorowana  

i dostosowywana do aktualnych warunków i potrzeb. Analiza zebranych informacji służyć będzie ocenie 

przyjętej Koncepcji Pracy Ośrodka oraz będzie podstawą do wprowadzania poprawek lub uzupełnień. 

Integralną część niniejszej Koncepcji stanowią: 5-letni Program Rozwoju SOSW Nr 2 w Płocku oraz 

roczne Programy Rozwoju SOSW Nr 2 w Płocku. 

 


