Sprawozdanie z pracy placówek
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rabce Zdroju
oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego
i Przedszkola dla Dzieci Niewidomych w Gdańsku Sobieszewie
Na dzień 31 grudnia 2017 roku w placówkach edukacyjnych w ramach Ośrodków SzkolnoWychowawczych w Rabce Zdroju, Laskach i Gdańsku Sobieszewie przebywało 227
uczniów, w tym w przedszkolach: 27, w szkołach podstawowych: 101, w gimnazjach: 38,
szkołach ponadgimnazjalnych: 61.
Ponadto Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju 31 grudnia 2017r. objętych było 133 dzieci.
We wszystkich naszych placówkach edukacyjnych realizowane były obowiązkowe zajęcia
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów
nauczania, uczniowie zdobywają umiejętności i wiadomości zapisane w podstawie
programowej dla danego etapu edukacyjnego. Wszyscy pedagogiczni pracownicy Ośrodków
mają tyflologiczne przygotowanie wraz ze specjalistycznym, bądź przedmiotowym
odpowiednim do prowadzonych zajęć. Dzieci przyjmowane są do placówek na podstawie
opinii bądź orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dla każdego przyjętego dziecka
tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, obejmujący odpowiednią do
potrzeb dziecka liczbę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, wśród nich: orientacja
przestrzenna, terapia widzenia, integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia,
dogoterapia, nauka gry na instrumentach, muzykoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z
psychologiem oraz zajęcia grupowe, typu: rytmika, pływalnia i inne odpowiednio do potrzeb
dzieci. Uczniowie naszych szkół na okres nauki mają możliwość zamieszkania w internatach.
I tak w grudniu 2017 roku w naszych internatach: w Rabce Zdroju (29) i Laskach (138)
mieszkało 167 uczniów, 60 dojeżdżało do naszych szkół (przedszkoli) z domów rodzinnych.
W ramach Ośrodka w Laskach działają również: Szkoła Muzyczna I stopnia, dom dziecka,
dział tyflologii, biblioteka, dział wydawniczy.
Poniżej szczegółowe sprawozdania dyrektorów (kierowników) każdej z placówek.
Sprawozdanie z pracy
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA NIEWIDOMEGO
w Gdańsku Sobieszewie
rok 2017
Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju z zajęć rehabilitacyjnych w Sobieszewie korzystało 109
dzieci w wieku od 2 miesięcy do 6 lat oraz starsze przyjeżdżające na konsultacje i na
Spotkania Integracyjne. Dzięki dobrej współpracy Zespołu Wczesnego Wspomagania
Rozwoju z rodzicami, widoczne są postępy dzieci i wyniki ich rehabilitacji. Zajęcia w
Ośrodku odbywały się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00. Dla dzieci
i ich rodzin były organizowane Spotkania Integracyjne.
Część dzieci przyjeżdżało na terapię w formie kilkudniowych pobytów z noclegami.
Przez cały rok w każdym tygodniu na „turnusie” przebywały 4 rodziny i dodatkowo jeszcze 2
lub 3 dzieci każdego dnia na jednodniową terapię. Dzieci korzystały z terapii widzenia, nauki
orientacji, muzykoterapii, rehabilitacji ruchu, dogoterapii oraz z zajęć z tyflopedagogiem i
psychologiem jak również z konsultacji neurologopedycznych.
U większości dzieci poza dysfunkcjami wzroku, występują dodatkowe uszkodzenia. Dzieci
niewidome i słabowidzące z Trójmiasta i okolic zostały objęte w naszym ośrodku
kompleksową i wielospecjalistyczną opieką. Korzystały z różnej formy terapii i zajęć według
ich potrzeb i możliwości. Terapie przebiegały według programu ustalonego wspólnie przez
zespół specjalistów.
Po przeprowadzonej diagnozie przez cały zespół terapeutów i rehabilitantów różnych
specjalności dla każdego dziecka został ustalony indywidualny program w którym określono
formę, czas trwania i częstotliwości spotkań terapeutycznych.
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Z uwagi na deficyty rozwojowe, dzieci wymagają wzmożonych działań rewalidacyjnych
podejmowanych zarówno przez terapeutów jak i przez rodziców.
Wszyscy terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje w swoich specjalnościach,
jednocześnie wciąż dokształcają się w zakresie Wczesnej Interwencji oraz problematyki
dzieci niewidomych poprzez uczestnictwo w warsztatach, konferencjach i podejmowanie
dodatkowych studiów.
Rodziny dzieci uczęszczających na zajęcia otrzymują w Sobieszewie wielostronną
pomoc w zakresie wiedzy, informacji i wsparcia w procesie rozwojowym swojego
dziecka. Dotyczy to m.in.
 wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka
 nauki budowania prawidłowej więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem
i zdrowym rodzeństwem
 nauki rozpoznawania zachowań dziecka i ich odpowiedniej interpretacji oraz
prawidłowej reakcji na nie
 instruktażu i poradnictwa na temat
a/ stymulacji rozwoju dziecka
b/ prawidłowej pielęgnacji
c/ rozwiązywania problemów wychowawczych
 informacji o potrzebie wyposażenia dziecka w odpowiedni sprzęt, pomoce i inne
przedmioty
 pomocy rodzicom w odpowiedniej organizacji środowiska domowego,
przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka niewidomego i
słabowidzącego uwzględnieniem równie potrzeb zdrowego rodzeństwa
 rozwijania
poczucia
przynależności
do
grupy
rodziców
dzieci
niepełnosprawnych, i pomoc we wzajemnym wspieraniu się rodziców dzieci
niepełnosprawnych
Spotkania z rodzicami odbywały się w różnej formie (rozmowy z terapeutami na temat
ćwiczeń i pracy z dzieckiem w domu, tematyczne warsztaty z rodzicami, spotkania
integracyjne, odwiedziny specjalistów z zespołu Wczesnej Interwencji w domach dzieci
celem konsultacji i pomocy z zakresu tyflologii).
Podczas spotkań zespołu terapeutycznego weryfikowano programy w oparciu o
dynamikę rozwoju dziecka. W procesie ewaluacji programu czynny udział brali rodzice
dziecka.
Terapeuci Ośrodka służą pomocą innym nauczycielom, pedagogom i wychowawcom
pracującym w integracji z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi. Dotyczy to konsultacji
wyposażenia pokoju tyflopedagoga, adaptacji pomocy dydaktycznych, środowiska i doboru
odpowiednich pomocy i oprzyrządowania dziecka niewidomego, oraz dzielenia się swoimi
doświadczeniami z przebiegu pracy z danym dzieckiem.
W ramach Spotkań Integracyjnych, których celem było objęcie również opieką dzieci starsze:
przedszkolne i szkolne, został przygotowany i przeprowadzony specjalny program
terapeutyczno – edukacyjny. W Spotkaniach Integracyjnych biorą udział dzieci niewidome,
słabowidzące, ich rodzice, rodzeństwo i przyjaciele. Dzieci na zajęciach Integracyjnych uczą
się funkcjonowania w grupie, pogłębiają więzi, uczą się życzliwości, wzajemnej pomocy
i wspólnej zabawy.
Dzieci z rodzinami były także zapraszane na wspólną modlitwę do kaplicy Ośrodka. Rodzice
mają możliwość wsparcia duchowego ze strony Ks. Kapelana - Ojca Eugeniusza Pokrywki.
Modlitewne spotkania integracyjne odbywały się również w domowym oratorium św. Ojca
Pio.
Rodzice wielokrotnie podkreślają profesjonalną pomoc zespołu, jak i życzliwą, ciepłą
atmosferę w placówce, w której ich dzieci czują się bardzo dobrze.
s. Ida Burzyk – dyrektor
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA W LASKACH
ROK 2017
W pierwszej połowie roku 2017 zespół Wczesnego Wspomagania objął swoimi działaniami
45 dzieci. Zajęcia były realizowane podczas tygodniowych pobytów, czworo dzieci
przyjeżdżało raz w tygodniu na indywidualne zajęcia z terapii widzenia i z tyflopedagogiem.
W drugiej połowie roku 2017 zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju zapewniał
wsparcie 51 dzieciom i ich rodzinom w ramach kilkudniowych pobytów i regularnych zajęć w
placówce oraz 9 jednodniowych konsultacji. W tym 28 rodzin z dzieckiem z całej Polski
przyjeżdża kilka razy w roku na kilkudniowe konsultacje i zajęcia, dzieci te korzystają z WWR
w miejscu swego zamieszkania.
Dwoje dzieci przyjeżdża regularnie dwa razy w tygodniu, 7 dzieci wraz z rodzicami
przyjeżdża raz w miesiącu. W ramach WWR ze specjalistycznych zajęć (terapia
logopedyczna, terapia widzenia, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z tyflopedagogiem) korzysta
też czternaścioro dzieci z przedszkola.
Większość spośród tych dzieci korzystających z WWR, było w wieku poniżej trzeciego roku
życia. Niemal u wszystkich występowały dodatkowe niepełnosprawności lub inne poważne
problemy zdrowotne.
Rozmowy z rodzicami pozwalały na uzyskanie istotnych informacji o rozwoju dziecka, jego
mocnych stronach, trudnościach, potrzebach. Miały również na celu stworzenie przestrzeni
dla rodziców do dzielenia się przeżywanymi radościami, wątpliwościami, obawami.
Umożliwiały udzielanie wskazówek, porad, informacji, adekwatnie do potrzeb rodziców.
Prowadzono także dla rodziców zajęcia instruktażowo-pokazowe z zakresu tyflopedagogiki
oraz orientacji przestrzennej.
Indywidualna praca, obserwacje prowadzone podczas zajęć stanowiły podstawę do
formułowania zaleceń, wskazówek dla rodziców i osób pracujących z dziećmi na co dzień.
Zespół terapeutów, konstruował i uzupełniał Arkusze obserwacji oraz opracowywał
indywidualne plany pracy dla każdego z dzieci.
Podczas pobytu w Laskach rodzice chętnie poznawli przedszkole i szkoły podstawowe w
naszym Ośrodku, myśląc o dalszej edukacji swoich dzieci. Co najmniej od pięciu lat wzrasta
liczba dzieci w przedszkolu i szkołach podstawowych w Ośrodku, które korzystały z
Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Laskach.
s. Julitta Siedlecka - dyrektor
SPRAWOZDANIE Z PRACY W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI NIEWIDOMYCH
W GDAŃSKU SOBIESZEWIE
ROK 2017
Przedszkole w Sobieszewie funkcjonuje już 5 rok.
Do przedszkola dzieci są dowożone dwoma busami przedszkolnymi.
Przedszkole na dzień 31 grudnia 2017 roku liczyło 11 dzieci, które są w trzech grupach
wiekowych. Grupy są prowadzone przez 3 nauczycieli.
Podstawa programowa w Przedszkolu była realizowana w oparciu o: Program
wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała
Wspólnie ze specjalistami pracującymi w przedszkolu– psychologiem, terapeutą widzenie,
nauczycielem orientacji przestrzennej, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą i logopedą na
bieżąco dokonywana była wymiana informacji na temat dzieci, dzięki czemu możliwe jest
prowadzenie jak najbardziej efektywnych oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych i
opiekuńczych. Systematyczna współpraca ze wszystkimi specjalistami
umożliwiła
podejmowanie działań wspierających indywidualny, wszechstronny rozwój każdego dziecka.
Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu :
 Religię
 rytmikę z elementami terapii muzycznej
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gimnastykę korekcyjną terapie widzenia
orientacje przestrzenną
logopedię
dogoterapię

Rodzice aktywnie brali udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
Rodzice uczestniczyli w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez
Przedszkole.
Kontakt z Rodzicami i przekazywane im informacje o dziecku odbywał się w różnych
formach :
- wypełnione ankiety,
- rozmowy indywidualne,
- rozmowy telefoniczne,
- indywidualny zeszyt każdego dziecka.
Nauczyciele brali udział w różnych formach dokształcania lub doskonalenia
zawodowego.
s. Ida Burzyk - dyrektor
Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej
w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych w Laskach
rok 2017
Do Przedszkola w 2017 r. uczęszczało 10 dzieci, praca odbywała się w dwóch grupach:
w grupie „Zuchów” - 6 dzieci, czworo z nich rozpoczęło naukę w 2017 r.,
w naszej szkole podstawowej, 1 chłopiec z Ukrainy
i w grupie „Misiów” – 4 dzieci.
Do Przedszkola w roku szkolnym 2017/18 uczęszcza 14 dzieci.
Praca odbywała się w trzech grupach:
grupa „Zuchów” - 6 dzieci wśród nich dziewczynka z Ukrainy
grupa „Misiów”
- 4 dzieci
grupa „Krasnali’’ - 4 dzieci.
Codziennie
dojeżdża na zajęcia ośmioro dzieci, a sześcioro korzysta z internatu
przedszkola.
Praca
z
dziećmi
przebiega
zgodnie
z
Indywidualnymi
Programami
Edukacyjno-Terapeutycznymi, Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Najstarszą grupę – „Zuchy” tworzy sześcioro dzieci. Do rozpoczęcia nauki
w szkołach podstawowych w naszym Ośrodku przygotowuje się pięcioro dzieci, wśród nich
jedno będzie uczyło się w szkole podstawowej im. Św. Maksymiliana.
Grupy „Misie” i „Krasnale” są
zróżnicowane pod względem potrzeb edukacyjnoterapeutycznych dzieci. W trakcie zajęć grupowych realizowano zajęcia dydaktyczne w
formie dostosowanej do wieku i możliwości dzieci, w ramach których miały one możliwość
zdobywania i poszerzania zakresu wiadomości i umiejętności we wszystkich obszarach ich
rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
Każdy dzień jest wzbogacony o zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie: orientacja
przestrzenna, terapia widzenia, zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia,
zajęcia z psychologiem oraz zajęcia grupowe: rytmika, basen.
Wszechstronne, specjalistyczne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku jest
konieczne, by minimalizować trudności wynikające z jego niepełnosprawności
i zapewnić mu możliwie najlepsze i najpełniejsze przygotowanie do rozpoczęcia edukacji
szkolnej.
Psycholog
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Wszystkie dzieci były objęte indywidualną opieką psychologiczną. Spotkania indywidualne
były ukierunkowane na rozwijanie możliwości dzieci w sferze poznawczej i emocjonalnospołecznej. Zadaniem psychologa było także prowadzenie obserwacji i diagnoz, wspieranie
wychowawców grup oraz rodziców w ramach indywidualnych konsultacji.
Terapia widzenia:
W przedszkolu zajęciami objętych było dziesięcioro dzieci. Głównym celem zajęć było
doskonalenie podstawowych sprawności wzrokowych, rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej
oraz kształtowanie i ćwiczenie wyższych sprawności wzrokowych.
Logopedia:
Na zajęcia uczęszczało jedenaścioro dzieci. Zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowej
mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej,
gramatycznej; doskonalenie wymowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego
wykorzystania nawyków poprawnej wymowy oraz stymulowanie rozwoju językowej
komunikacji
w
zakresie
rozumienia
i
wypowiadania
się
dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy. Terapia logopedyczna prowadzona od najmłodszych lat
pozwala efektywnie eliminować trudności w komunikacji, która stanowi podstawę budowania
relacji społecznych oraz pozwala na wyrażanie własnych emocji, myśli, potrzeb.
Orientacja przestrzenna:
Zajęcia z dziećmi przedszkolnymi odbywały się dwa razy w tygodniu i trwały około trzydzieści
minut. Ogólnym celem pracy z każdym z dzieci było rozwijanie orientacji przestrzennej i
samodzielnego, bezpiecznego poruszania się. W grupie„ Misiów” i ‘’Krasnali’’ praca skupiała
się na motywowaniu do samodzielnego poruszania się po znanym terenie, kształtowaniu
podstawowych pojęć przestrzennych, stymulowaniu do poznawania najbliższego otoczenia,
korekcji chodu i postawy.
Rehabilitacja ruchowa:
Gimnastyka ogólnorozwojowa odbywała się dwa razy w tygodniu w każdej grupie. Kilkoro
dzieci było objętych indywidualnymi zajęciami rehabilitacyjnymi.
Zajęcia na basenie dla większości dzieci były ogromną radością. Podczas nich dzieci uczą
się samodyscypliny i radzenia sobie w trudnych warunkach.
Hipoterapia –jest prawdziwym relaksem dla dzieci.
Integracja Sensoryczna
W tym semestrze na zajęcia uczęszczało dziewięcioro dzieci. Przeprowadzona została
diagnoza procesów Integracji Sensorycznej. W oparciu o nią prowadzona była terapia.
Zajęcia
miały
za
zadanie
usprawnianie
pracy
systemów
sensorycznych
i procesów układu nerwowego, przy zastosowaniu odpowiednich technik.
Czynności Życia Codziennego
Zajęcia te były prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem. Miały na celu usprawnianie
umiejętności samoobsługowych oraz zdobywanie większej samodzielności.
W naszej pracy pozostajemy w stałym kontakcie z Rodzicami, gdzie rodzice pod naszym
kierunkiem próbują kontynuować podejmowane w przedszkolu oddziaływania edukacyjnowychowawcze. Ta współpraca jest bardzo ważna, a wymiana naszych doświadczeń,
sukcesów i porażek pomaga obu stronom lepiej poznać dane dziecko i bardziej efektywnie
wspierać jego rozwój.
s. Julitta Siedlecka – dyrektor
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Sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum dla Niewidomych w Laskach
rok 2017
I. Ogólne dane o szkole
W roku 2017 nauka odbywała się na 3 etapach edukacyjnych:
- I etap – klas (w tym 2-osobowa klasa 2b, na niektórych zajęciach edukacyjnych łączona z
klasą 2a); 21 uczniów;
- II etap – 4 klasy; 31 uczniów (w tym trzech objętych nauczaniem indywidualnym);
- III etap -3 klasy; 29 uczniów.
W czerwcu 2017r. obu szkołach uczyło się 81 uczniów (z czego 52 stanowili uczniowie
szkoły podstawowej).
Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z 12 czerwca 2017r. wszyscy uczniowie
są klasyfikowani, wszyscy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Siedmioro
uczniów tej szkoły uzyskało średnie wyższe niż 4,75, otrzymali świadectwo z wyróżnieniem.
Wszystkim uczniom klasy 1a wydłużono I etap edukacyjny. W Gimnazjum jeden uczeń nie
został klasyfikowany (z powodu nieobecności), jedna uczennica nie uzyskała świadectwa
ukończenia Gimnazjum (powtarza klasę III). Promocję z wyróżnieniem uzyskało 3 uczniów
Gimnazjum. Uczniowi klasy III G, Damianowi Jakubiakowi, decyzją Rady Pedagogicznej
Gimnazjum, wydłużono III etap edukacyjny.
W grudniu 2017r. w obu szkołach uczyło się 78 uczniów (z czego 59 stanowią uczniowie
szkoły podstawowej). W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 do szkoły podstawowej doszło
2 uczniów (do klasy 1a i 3a) oraz 1 uczeń do II klasy gimnazjum. Jedna uczennica z klasy 1a,
po zmianie orzeczenia, przeszła do Szkoły Podstawowej Specjalnej.
W obu szkołach zauważalny jest stały wzrost liczby dzieci słabo widzących (korzystających
na lekcjach z druku powiększonego). Obecnie na 12 klas tylko w trzech wszyscy uczniowie
pracują w brajlu. W pozostałych klasach obecne są obie techniki pracy (dotykowa i
wzrokowa), są takie oddziały, gdzie jest zdecydowana przewaga uczniów korzystających z
czarnego druku.
Coraz więcej naszych wychowanków to dzieci z rodzin rozbitych, podopiecznych Domów
Dziecka, z rodzin, w których (mamy obawy) występuje przemoc czy uzależnienia. Uczniowie
ci prezentują zachowania, których wcześniej w szkole nie było. Wydaje się jednak, że
wspólna praca w szkole i obu internatach przynosi efekty i widać zmianę w zachowaniu tych,
którzy sprawiali wyjątkowo duże kłopoty wychowawcze w zeszłym roku szkolnym.
Kolejną grupą uczniów, którzy wymagają szczególnego zainteresowania i uwagi to uczniowie
zmieniający, z różnych powodów, szkołę. W trakcie roku naukę w obu szkołach rozpoczęli
uczniowie, którzy wcześnie uczyli się w szkołach masowych bądź w innych ośrodkach dla
dzieci słabo widzących. Kilkoro uczniów doszło w trakcie roku szkolnego. W większości
przypadków są to dzieci z wieloma zaburzeniami, dzieci, które wcześniej „unikały” szkoły
bądź mają z nią związane złe doświadczenia. Dzieci, które nie osiągnęły wielu umiejętności
czy wiedzy niezbędnej na danym etapie edukacyjnym. Dwoje uczniów jest w wyjątkowo
trudnej sytuacji – ich wzrok gwałtownie się pogorszył w ostatnim czasie, nie są w stanie
uczyć się w szkołach rejonowych, ich rodzice szukają pomocy w placówce specjalistycznej,
takiej jak nasza. Jest to dla nas wyjątkowa odpowiedzialność, której musimy być stale
świadomi.
II. Realizacja planu pracy
Plan pracy szkoły został zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej. Zawarte w nim cele
zostały zrealizowane. Wszyscy nauczyciele z zaangażowaniem włączali się w przygotowanie
imprez i uroczystości szkolnych. Ostatnią zorganizowaną w szkole imprezą był bal
karnawałowy. W organizację włączyli się także rodzice uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
W trakcie roku szkolnego odbyły się m.in.:
- spotkania w ramach projektu Szafa Kultury (baśnie polskie, arabskie, cygańskie);
- spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
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- spotkanie – wspomnienie o Matce Czackiej w 140 rocznicę urodzin;
- spotkanie – wywiad z Piłsudskim (Święto Niepodległości);
- konkurs recytatorski Rodzina i przyjaciele
- spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji w Babicach Starych na temat
bezpieczeństwa;
- kulig na terenie puszczy (uczniowie edukacji wczesnoszkolnej);
- jasełka szkolne, wspólne kolędowanie;
- szkolny bal karnawałowy;
- spotkania z ciekawymi ludźmi: Oktawią Nowacką, Zbigniewem Bońkiem (Prezesem PZPN),
Jakubem Jakowiczem (skrzypkiem, profesorem Uniwersytetu Muzycznego im.Fryderyka
Chopina w Warszawie), Maurycym Stawujakiem i Katarzyną Stawujak (absolwenci
Uniwersytetu Muzycznego, którzy przygotowali koncert dla naszych uczniów);
- dyskoteka szkolna;
- Zielony Dzień – spotkanie z pracownikami KPN;
- Szkolna Spartakiada;
- Dzień Dziecka na sportowo;
- Przegląd Piosenki Międzynarodowej, itp.
Ponadto gościliśmy studentów, praktykantów, dziennikarzy.
W przygotowaniach i realizacji wszystkich wydarzeń w szkole wspomaga p. Cz. Kurek
(akompaniament), p. Emilia Zamiechowska (nagłośnienie), zespół nauczycieli techniki
(dekoracje).
Wychowawca klasy III, wspólnie z nauczycielami przedmiotowymi przygotowali,
przeprowadzili, ocenili próbne egzaminy. W kwietniu 10 uczniów klasy III przystąpiło do
egzaminów gimnazjalnych. Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z przedmiotów
przyrodniczych, najsłabiej wypadła matematyka. Dziewięcioro uczniów tej klasy otrzymało
świadectwa ukończenia Gimnazjum, ośmioro z nich kontynuuje naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych w Laskach.
W szkole działa Samorząd Szkolny, odbyły się wybory. Opiekunem jest pani Ewa Nowacka.
Stale uczymy się pracy w zespołach czy to przedmiotowych, czy klasowych bądź
problemowych. Szukamy rozwiązań bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Bardzo dobrze układała się także współpraca z wychowawcami i kierownikami obu
internatów, którzy chętnie brali udział w naszych spotkaniach. Także nauczyciele i dyrektor
szkoły byli zapraszani na spotkania w internatach.
III. Rada Rodziców
Realizując wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2015/2016 dyrektor szkoły
zaproponowała rodzicom utworzenie Rady Rodziców. Na początku roku ustalono, że
spotkania Rady z dyrektorem będą odbywać się raz na dwa miesiące. Spotkania są
protokołowane. Efektem finalnym tej współpracy był I Charytatywny Piknik Rodzinny, który
odbył się w czerwcu 2017r. Został on zorganizowany przez rodziców, uczniów i nauczycieli
obu szkół. Stał się wydarzeniem medialnym, zaistniał w Internecie, radiu, telewizji i prasie. W
jego przygotowanie włączyło się mnóstwo „obcych” ludzi. Celem imprezy była integracja
rodziców i nauczycieli oraz zebranie pieniędzy na wyposażenie gabinetu logopedycznego –
udało się zebrać nawet trochę większą niż zakładano kwotę (około 23 000), beż żadnego
wkładu finansowego. Najbardziej jednak cieszy i napawa (ostrożnym) optymizmem to
entuzjastyczne zaangażowanie rodziców i współpraca z gronem pedagogicznym. Ważnym
wydarzeniem w życiu szkoły było otwarcie gabinetu logopedycznego w listopadzie 2017r.
Udało się także urządzić kuchenkę dydaktyczną w naszej szkole, co bardzo cieszy
uczniów.
IV. Szkolenia
Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 odbyły się
następujące szkolenia Rady Pedagogicznej:
1. Pan dr Komorowski omówił sposób postępowania w przypadku użądlenia dziecka
uczulonego na jad owadów.
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2. Zespół rehabilitacji widzenia (p. Smoleń, p. Saczek) przedstawił na zebraniu Rady
Pedagogicznej problemy słabowidzących uczniów i możliwości dostosowywania im
pomocy i materiałów dydaktycznych.
3. 5 – godzinne szkolenie przeprowadzone przez pracowników MSCDN na temat
dostosowań wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
4. Szkolenie – przedstawienie pomocy dla niewidomych i słabo widzących przez firmę
Harpo;
5. Szkolenie z obsługi maszyny elektronicznej.
Poza wymienionymi nauczyciele doszkalają się indywidualnie , m.in. panie Beata Sawicka i
Dorota Gronowska wzięły udział w 15 godzinnym szkoleniu na temat pokonywania trudności
w uczeniu się matematyki, pani Ewa Fil bierze udział w kursie dotyczącym problematyki
terapii ręki. Od wielu lat obserwujemy, że nasi uczniowie osiągają niskie wyniki w zakresie
nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki. Szukamy przyczyn i sposobów na zmianę tej sytuacji.
Trzy nauczycielki (p. Małgorzata Kępa, p. Katarzyna Pietrzak, p. Beata Sawicka) wzięły
udział w Kampanii na Rzecz Matematyki, organizowanej przez MSCDN w Warszawie.
Szkolenia i spotkania w ramach kampanii trwały przez rok. Nauczycielki poznały nowe
strategie rozwiązywania problemów matematycznych, konsultowały się z metodykami,
przygotowały lekcje otwarte dla uczestników kampanii. Nawiązały też kontakty z innymi
pedagogami. Szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa.
Wszyscy uczniowie są klasyfikowani. W szkole podstawowej nie ma uczniów z ocenami
niedostatecznymi na pierwszy semestr, w gimnazjum jest 2 takich uczniów (Bartosz Bagiński
i Oliwia Olszewska).
W obu szkołach zauważalny jest stały wzrost liczby dzieci słabo widzących (korzystających
na lekcjach z druku powiększonego). Nauczyciele szukają najlepszych technik pracy dla tych
dzieci.
Wychowawca klasy III, wspólnie z nauczycielami przedmiotowymi przygotowali,
przeprowadzili, ocenili próbne egzaminy. Przed nami jeszcze jedna próba i właściwy
egzamin, który w tym roku będzie wyjątkowo trudny pod względem logistycznym. Większość
uczniów tej klasy deklaruje chęć kontynuowania nauki w naszym Ośrodku. Jedynie Oliwia
Olszewska jasno mówi, że odchodzi, Michał Zabłocki zastanawia się nad nauką poza
Laskami.
Stale uczymy się pracy w zespołach czy to przedmiotowych, czy klasowych bądź
problemowych. Szukamy rozwiązań bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Bardzo dobrze układała się także współpraca z wychowawcami i kierownikami obu
internatów, którzy chętnie brali udział w naszych spotkaniach. Także nauczyciele i dyrektor
szkoły byli zapraszani na spotkania w internatach.
Wnioski:
Przeprowadzić badanie dotyczące problematyki prac domowych uczniów.
1. Poszukać sposobów wzbudzania motywacji wewnętrznej uczniów.
2. Dbać o stałą aktualizację strony internetowej SPIG.
3. Na bieżącą śledzić zmiany w prawie oświatowym i reagować adekwatnie do
wprowadzanych aktów wykonawczych.
4. Stale zwracać uwagę na bezpieczeństwo uczniów (zwłaszcza na przerwach).
Podsumowanie
W szkole panuje dobra i życzliwa atmosfera. Nauczyciele chętnie włączają się w
przedsięwzięcia realizowane w szkole i poza nią. Wzajemnie pomagają sobie. Dzieci uczące
się w naszej szkole, oprócz problemów wzrokowych, często mają jeszcze inne
niepełnosprawności, czasem te inne w znaczny sposób utrudniają funkcjonowanie szkole
(np. choroba nowotworowa Zuzi Gujskiej, autyzm Julki Witek). Powoduje to, że Rada
Pedagogiczna stale się dokształca, szuka wskazówek do pracy w literaturze, Internecie.
Dorota Gronowska - dyrektor
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Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej
szkół specjalnych w Laskach
rok 2017
styczeń – sierpień
Szkoła Podstawowa Specjalna
 W sześciu zespołach klasowych był realizowany program dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. Praca
opierała się na stałych elementach, które pozwalają dzieciom z różnorodnymi
zaburzeniami uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zapewnić poczucie
bezpieczeństwa i stałości. Do elementów tych należą; Poranny Krąg, Program
Aktywności Knilla. Lekcje przebiegały w oparciu o Metodę Ośrodków Pracy.
Nauczyciele wykorzystywali podczas zajęć metody Karla I Orffa Labama a także
elementy Terapii Ręki. Uczniowie uczestniczyli w gimnastyce grupowej, indywidualnej
fizjoterapii, zajęciach na basenie, hipoterapii, rytmice, religii. Praca w zespołach
klasowych koncentrowała się na wypracowaniu prawidłowych zachowań społecznych,
nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, usprawnianiu czynności
samoobsługowych i motorycznych. Uczniowie nie posługujący się mową zostali objęci
nauką komunikacji pozawerbalnej systemu Makaton.
 W klasie I uczyło się czworo uczniów, wszyscy uzyskali promocję do klasy II.
 W klasie II uczyło się troje uczniów, wszyscy uzyskali promocję do klasy III.
 W klasie IIIA uczyło się czworo uczniów. Adam Baranowski, Igor Cichoniec, Weronika
Malankowska w przyszłym roku szkolnym będą mieli wydłużony okres edukacji.
 W klasie III B uczyło się dwoje uczniów: Mateusz Baran i Wiktoria Borowska uzyskali
promocję do klasy IV. W przyszłym roku szkolnym do klasy dołączy nowa uczennica
Milena Antosiewicz i Dominik Smyl uczeń klasy III A.
 W klasie IV uczyło się siedmioro uczniów, wszyscy otrzymali promocję do klasy V.
 W klasie V działu głucho- niewidomych uczyło się troje uczniów, wszyscy uzyskali
promocję do klasy VI.
 Nauczyciele przedstawili sprawozdania z pracy wychowawczej i z realizacji planów
nauczania.
Gimnazjum Specjalne
 Uczniowie korzystali z indywidualnych i grupowych zajęć dodatkowych takich jak:
basen, logopedia, logorytmika, orientacja przestrzenna, rehabilitacja ruchowa,
hipoterapia, dodatkowe zajęcia muzyczne (muzykoterapia, nauka gry na
instrumencie), nauka czynności dnia codziennego, terapia wzroku, spotkania z
psychologiem, zajęcia w sali doświadczania świata. Zajęcia edukacyjne realizowano
zgodnie z przygotowanym rozkładem materiału oraz programem nauczania. Treści
były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Praca wychowawcza
odbywała się w oparciu o przygotowany plan pracy wychowawczej. Podczas godzin
wychowawczych omawiano tematy związane z zadaniami i prawami ucznia, zasadami
bezpiecznego poruszania się zarówno na terenie szkoły, jak i poza jej obszarem,
kształtowaniem samooceny, tworzeniem i rozwijaniem prawidłowych relacji w klasie.
Omawiano także bieżące problemy klasy oraz zbliżające się uroczystości szkolne.
 W klasie I uczyło się dwoje uczniów. Oliwia Stańczak uzyskała promocję do klasy II,
Michał Brilovas do klasy III.
 W klasie II uczyło się sześcioro uczniów. Wszyscy uzyskali promocję do klasy III.
 W klasie III A uczyło się dwoje uczniów; Alan Goszczycki i Jakub Przyborowski będą w
przyszłym roku szkolnym wydłużony okres edukacji.
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 W klasie III B uczyło się czworo uczniów. Wszyscy zostali promowani. W przyszłym
roku szkolnym będą uczniami I klasy szkoły przysposabiającej do pracy.















Szkoła Przysposabiająca do Pracy
W szkole realizowana była podstawa programowa dla uczniów
niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, dostosowany
dla uczniów z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
W klasie III uczyło się troje uczniów. Kamil Kępiński, Kamil Surzyn, Wiktor
Traczyk. W tym W roku szkolnym 2016/2017 ukończyli edukację w Ośrodku.
Szkoła Zawodowa Specjalna
W szkole zawodowej realizowana była podstawa programowa dla uczniów
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Uczniowie chętnie angażowali się w życie
szkoły, brali udział w konkursach, apelach i akcjach społecznych.
Ze względu na reformę edukacji i przejście uczniów szkoły do innych placówek
rok szkolny 2016/2017 jest ostatnim rokiem funkcjonowania Szkoły Zawodowej
Specjalnej.
W klasie I uczyło się pięcioro uczniów. Jacek Urbański i Jan Gołąb od września
2017 uczą się w Szkole Branżowej.
Marysia Nogaj, Bartłomiej Siwiński i Sebastian Dachnowicz od września 2017
kontynuują edukację w klasie I Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Powyższa decyzja
została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną z dnia 19 czerwca 2017 roku po
złożeniu przez uczniów podań, zgodzie opiekunów prawnych i konsultacjach z
zespołem kierowniczym Ośrodka z dnia 9 czerwca 2017.
W klasie II uczyło się dwoje uczniów: Dominika Kondraciuk i Piotr Tatar w roku
szkolnym 2016/2017 zakończyli edukację w Ośrodku.
W klasie III uczyło się dwoje uczniów: Paweł Sztukiewicz kontynuuje naukę w
Szkole Branżowej, Arek Bińkowski zakończył naukę w Ośrodku.
W klasie III uczyło się troje uczniów: Agata Mazurkiewicz, Ewa Sotkiewicz,
Adam Stachniuk .
Wszyscy uczniowie tego zespołu zakończyli edukację w Ośrodku.
Organizacja nadzoru pedagogicznego w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017
odbywała się według zatwierdzonego na wrześniowej sesji rady pedagogicznej planu
zajęć dydaktycznych.
Obserwacjami zostali objęci wszyscy nauczyciele, zarówno posiadający długoletni
staż pracy, jak i nauczyciele z mniejszym doświadczeniem pedagogicznym.

 Wnioski:
 Praca w szkołach św. Maksymiliana przebiegała w sposób harmonijny. Zespół
nauczycieli jest zaangażowany i dobrze zorganizowany. Nauczyciele współpracują ze
sobą wymieniając doświadczenia i pomagając sobie. Wszystkie obserwowane zajęcia
były przeprowadzone w sposób prawidłowy.
 Drobne uwagi dotyczące organizacji zajęć były przez nauczycieli przyjmowane i
wprowadzane.
 Ze względu na niepełnosprawności i choroby uczniów dużo uwagi poświęcaliśmy na
stworzenie warunków pełnego bezpieczeństwa. Wszystkie trudne sprawy zdrowotne
konsultowane były przede wszystkim z rodzicami, lekarzem i szkolną pielęgniarką.
 Z uwagi na fakt, że prawie wszyscy uczniowie mają stwierdzone zaburzenia
autystyczne, istniała potrzeba przeszkolenia nauczycieli w stosowaniu zintegrowanych
metod przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.
 10 i 20 marca odbyło się w Ośrodku, szkolenie zorganizowane przez Centrum CBT w
Warszawie pt „Analiza Funkcjonalna Zachowań Trudnych”. W szkoleniu brali udział
10

wszyscy nauczyciele ze szkoły podstawowej i wydelegowani pracownicy z innych
placówek Ośrodka.
 Nauczyciele starali się wprowadzać metody pracy behawioralnej w codziennej pracy z
uczniami.
wrzesień 2017 – styczeń 2018



















Od 1 września funkcjonuje w szkole zespół klasy I składający się z dwojga uczniów.
6 listopada do klasy dołączyła Sara Borek. Dziewczynka została przeniesiona na
wniosek mamy z naszej szkoły podstawowej. Nowe orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego określa poziom niepełnosprawności intelektualnej Sary na
umiarkowany. Uczennica szybko adoptowała się do nowych warunków, lubi szkołę,
wchodzi w interakcje społeczne z nowymi kolegami. Nadal ma bardzo niski poziom
koncentracji uwagi.
Konieczne było dostosowanie pomieszczenia dla nowego zespołu, zakup pomocy
szkolnych i wszystkich niezbędnych przedmiotów. Obecnie można stwierdzić, że
uczniowie tego zespołu mają bardzo dobre warunki do nauki.
W pierwszym semestrze w Szkole Podstawowej Specjalnej uczyło się 27 uczniów. Od
stycznia na wniosek rodziców z listy uczniów został skreślony Sergei Antisiferov, który
zmienił placówkę na wniosek mamy.
Zgodnie z wnioskami z poprzedniego roku zorganizowaliśmy drugi gabinet
logopedyczny.
Przez pierwszy semestr uzupełnialiśmy potrzebne wyposażenie do nowego gabinetu.
Zakupiliśmy nowy komputer i specjalistyczne oprogramowanie do terapii
logopedycznej.
Dawny pokój nauczycielski został przeznaczony na gabinet Integracji Sensorycznej.
Dzięki pomocy darczyńców i wolontariuszy, pomieszczenie zostało wyremontowane i
wyposażone w niezbędny sprzęt specjalistyczny. Również gabinet fizjoterapii został
wyposażony w nowy sprzęt rehabilitacyjny.
Pomieszczenie dla nauczycieli znajduje się teraz w małej i przytulnej salce na końcu
korytarza. Mimo, ze nasz zespół nie pomieścił by się w tak małym pokoju, doskonale
spełnia on swoje funkcje, ponieważ większość nauczycieli na przerwach nie może
zostawić swoich uczniów bez opieki.
Od września w budynku szkoły św. Maksymiliana uczy się czworo uczniów z
jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Podczas wakacji trwał remont
pomieszczenia, przenoszenie sprzętu i wyposażenia z budynku Dolańskiego.
Wrzesień i październik były miesiącami adaptacji tej grupy uczniów do nowych
warunków nauki i mieszkania. Obecnie możemy stwierdzić, że uczniowie poznali i
zaakceptowali nowe miejsce.
Z inicjatywy nauczycieli w ubiegłym roku szkolnym zrodził się pomysł na
organizowanie dnia otwartego dla rodziców w soboty pracujące. W tym roku szkolnym
zrealizowaliśmy ten pomysł, zapraszając rodziców na zajęcia otwarte, rozmowy z
nauczycielami i specjalistami. Rodzice bardzo chętnie skorzystali z naszej propozycji
przyjeżdżając często z całymi rodzinami. Obserwujemy, że spotkanie te są również
doskonałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń między rodzicami.
11 stycznia odbyła się sesja Szkoły Podstawowej Specjalnej. Nauczyciele omówili
postępy w nauce i rewalidacji wszystkich uczniów. Na uwagę zasługuje bardzo dobra
współpraca wszystkich nauczycieli i specjalistów, duża kreatywność zespołu i zapał do
pracy.
W tym semestrze poprzez różnorodne inicjatywy i pomysły nauczycieli znacznie
poprawiły się warunki nauki i rehabilitacji uczniów. Mamy dobrze wyposażony gabinet
integracji sensorycznej, dwa gabinety logopedyczne i rehabilitacji wzroku, gabinet
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psychologa, sale relaksacyjne i wyciszające, dobrze wyposażoną salę do fizjoterapii,
salkę gimnastyczną z nową bieżnią.
Dwa nowe pomieszczenia szkolne zostały zaadoptowane do potrzeb edukacyjnych
uczniów. Obecnie są dobrze wyposażone, mają estetyczny wygląd i dobrze służą
uczniom. W pierwszym semestrze głównie ze środków uzyskanych od sponsorów
zakupiliśmy wiele cennego i potrzebnego sprzętu. Między innymi: ścieżki
sensoryczne, nowe pufy, fotele rehabilitacyjne, komputer i oprogramowanie do
logopedii, bieżnie, instrumenty muzyczne i wiele innych pomocy.
Gimnazjum Specjalne
Do Gimnazjum Specjalnego od września uczęszcza 10 uczniów. 6 uczniów
realizuje podstawę programową dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim. 3 uczniów realizuje podstawę programową dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym .
Oliwia Stańczyk realizuje program dla uczniów z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku
i słuchu. Uczniowie klasy III gimnazjum będą mieli na wniosek rodziców wydłużony
okres edukacji. Tylko mama Ewy Hryniewieckiej ma inne plany i chce, aby
dziewczynka kontynuowała naukę w Ośrodku w Szkole Branżowej.
Niepokój nauczycieli powoduje przyszłość naszych uczniów, którzy po ukończeniu
szkoły nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, lub których rodzice nie
potrafią o nich zadbać i zapewnić im dalszej rehabilitacji a przede wszystkim
aktywnego i wartościowego życia do jakiego byli przyzwyczajeni przez lata edukacji w
Ośrodku.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy






W dwóch zespołach klasowych uczy się 8 uczniów. W zespole klasy Ia jest troje
uczniów, a w zespole klasy Ib czworo uczniów.
18 stycznia odbyła się podsumowująca sesja rady pedagogicznej. W zespole klasy I
a wyróżnia się swoimi postępami w nauce Marysia Nogaj I Sebastian Dachnowicz.
Oboje lubią się uczyć, korzystają z wielu zajęć dodatkowych, muzycznych zajęć
rewalidacyjnych, aktywnie włączają się w życie szkoły. Martwi nas przyszłość
Sebastiana, który ze względu na trudną sytuację rodzinną nie ma zapewnionej
przyszłości po ukończeniu szkoły.
Zespół klasy I b to uczniowie intelektualnie bardzo słabi, ale dobrze funkcjonujący
społecznie. Tworzą zgrany zespół, lubią się wzajemnie, wchodzą ze sobą w interakcje
społeczne. Szkoła jest dla nich dobrym i bezpiecznym miejscem. Nadrzędnym celem
edukacji zawodowej tej grupy uczniów jest przygotowanie ich do uczestniczenia w
warsztatach terapii zajęciowej.
Wojciech Święcicki – dyrektor

Sprawozdanie z pracy
Szkół Ponadgimnazjalnych / Ponadpodstawowych
(Liceum Ogólnokształcącym, Technikum dla Niewidomych, Technikum Masażu,
Branżowej Szkoły I stopnia / Zasadniczej Szkole Zawodowej)
i Szkole Policealnej w Laskach
rok 2017
1 stycznia 2017 roku w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 53 uczniów w 12
(13) oddziałach:



w Liceum Ogólnokształcącym – 22 (I – 8; II – 7; III – 7)
w Technikum dla Niewidomych – 4 (I – 2; II – 2)
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w Technikum Masażu – 7 (I – 4; IV – 3)
w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 9 (1 – 4; 2 – 2; 3 -3)
w Szkole Policealnej - 11 (1PA – 4; 1PT – 3; 2PT – 4)

28.04.2017 r. wraz z ukończeniem 18 lat z dalszej nauki zrezygnowała uczennica
pierwszej klasy ZSZ. Natomiast z początkiem II semestru rozpoczęła naukę w I klasie
Technikum Masażu 1. uczennica, a 1. uczeń przeszedł od 10 kwietnia z I LO do I klasy
Technikum dla Niewidomych.
Zatem rok szkolny 2016/2017 ukończyło 53 uczniów, w tym:






w Liceum Ogólnokształcącym – 21 (I – 7; II – 7; III – 7)
w Technikum dla Niewidomych – 5 (I – 3; II – 2)
w Technikum Masażu – 8 (I – 3; IV – 3)
w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 8 (1 – 3; 2- 2; 3 – 3)
w Szkole Policealnej - 11 (1PA – 4; 1PT – 3; 2PT – 4)

Kierunki kształcenia zawodowego:








technik informatyk – 5
technik masażysta – 8
ślusarz – 3
rękodzielnik wyrobów włókienniczych – 4
koszykarz-plecionkarz – 1
technik tyfloinformatyk – 7 (policealna)
technik administracji – 4 (policealna)

Uczniowie niewidomi – 27
Uczniowie słabowidzący – 26
Niesklasyfikowana była 1. uczennica klasy III LO, ze względu na nieobecność
na zajęciach szkolnych od 12.09.2016 r.
Pozostali uczniowie byli klasyfikowani.
Troje uczniów przystąpiło do egzaminów poprawkowych. Dwoje zaliczyło ten egzamin,
jedna uczennica została promowana „warunkowo”.
Jedna uczennica przeszła z liceum do Branżowej Szkoły I stopnia, dwoje powtarza klasę
(I LO i I TM).
Z końcem roku szkolnego 2016/17 Laski opuściło 20 uczniów, z czego 14 ukończyło
szkoły:
Liceum – 4;
Technikum Masażu – 3;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3;
Szkoła Policealna – 4.
oraz zrezygnowało z dalszej nauki – 6:
Liceum - 3;
Technikum – 1;
Szkoła Policealna – 2,
w tym troje opuściło Laski z uwagi na przekroczenie wieku nauki w szkołach dla młodzieży
lub decyzję rodziców.

Egzaminy maturalne
Do egzaminów maturalnych przystąpiło 7 abiturientów (LO – 4; Technikum Masażu
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– 3, którzy ukończyli szkoły z dniem 28 kwietnia 2017 r.) oraz 8 absolwentów
poprawiających lub pragnących podwyższyć swój wynik, głównie z matematyki i języka
angielskiego.
Najliczniejszym był pisemny egzamin z matematyki (poziom podstawowy) – 13 zdających.

Język polski – p. podstawowy
Język polski – p. rozszerzony
Matematyka – p. podstawowy
Matematyka – p. rozszerzony
Język angielski – p.
podstawowy
Język angielski – p.
rozszerzony
Informatyka – p. rozszerzony
Język niemiecki – p.
podstawowy
Biologia – p. rozszerzony

Egzamin pisemny
Liceum
Technikum
4
3
3
10 (6)
3
2 (1)
1
4 (1)
4 (-1)
3 (2)

Egzamin ustny
Liceum
Technikum
4
3

5 (1)

3

1

1
2 (1)

2 (1)
2
W nawiasach – zdający absolwenci

Wszystkie egzaminy odbyły się zgodnie z harmonogramem i procedurami. Poza
jednym przypadkiem absolwenta Technikum, wszyscy, którzy deklarowali, przystąpili do
egzaminów.
Wszyscy zdający egzaminy ustne zaliczyli pomyślnie swoje egzaminy. Uwagę zwraca
fakt bardzo dobrych wyników podwójnych egzaminów Klaudii Sieradzkiej (j. angielski
– 100%; j. niemiecki – 80%) .
Wyniki pisemnych egzaminów nie były tak pomyślne – szczególnie w liceum. W pełni
maturę zdało tylko dwoje abiturientów. Natomiast w techników cała trójka. Tak abiturienci,
jak
i
absolwenci,
mieli
niewystarczające
wyniki
przede
wszystkim
z matematyki, choć jedna absolwentka zdała matematykę (zaliczając całą maturę), druga
j. niemiecki (ustny i pisemny).
Do egzaminów (matematyka – p. podstawowy) w sesji poprawkowej przystąpiło
5 absolwentów. Niestety, nikt nie uzyskał satysfakcjonującego wyniku.
Organizując egzaminy maturalne, jak i zawodowe, nawiązałem współpracę
z siedmioma szkołami, z których nauczyciele byli członkami zespołów nadzorujących.
Również kilkoro naszych nauczycieli służyło pomocą w tych szkołach przy egzaminach.
Egzaminy zawodowe
W sesji styczeń-luty 2017 r. do poprawy egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie przystąpiło dwoje absolwentów Szkoły Policealnej.
Sukcesem zakończył ponowny egzamin praktyczny E.11 Marcin Popielarski,
uzyskując tytuł i dyplom technika tyfloinformatyka. Natomiast nie zaliczyła egzaminu
pisemnego Z.01 (masażysta) – Joanna Szarek.
Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec
2017 r. przystąpiło:
 w Zasadniczej Szkole Zawodowej (A.16 – rękodzielnik) – 2 absolwentów;
 w Technikum dla Niewidomych (E.12 – technik informatyk) – 2 uczniów;
 w Technikum Masażu (Z.01 – technik masażysta) – 3 absolwentów;
 w Szkole Policealnej (E.11 – technik tyfloinformatyk) – 4 absolwentów.
Wyniki tych egzaminów są bardziej optymistyczne.
Egzamin (tak pisemny, jak i praktyczny) zdali i otrzymali dyplomy zawodowe;
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 w ZSZ – Ł. Czartoryska
 w Technikum Masażu – J. Andrzejczyk, P. Misiak
 w Szkole Policealnej – P. Lewandowska, O. Niedźwiecka, k. Skrzydlewski
oraz kwalifikację E.12 (pierwszą z trzech) zaliczyli:
 w Technikum dla Niewidomych – D. Kowalski, K. Wisniewski.
Troje absolwentów poprawiało swe egzaminy w sesji styczeń-luty 2018 r. (Z.01 –
A. Duda (praktyczny), J. Szarek (pisemny) oraz B. Łukaszewicz (A.16 –pisemny). Wyniki
zostaną podane 23 marca br. Jest nadzieja, że w kwalifikacji Z.01 będą one pozytywne.
Bardzo trudnym momentem była nagła choroba i śmierć p. Wojciecha Kawki
(19.12.2016), nauczyciela przedmiotów administracyjnych w Szkole Policealnej.
Od polowy stycznia 2017 r. jego zadania – nauczyciela przedmiotów administracyjnych
w Szkole Policealnej i przedmiotów ekonomicznych w pozostałych szkołach przejęła
p. Małgorzat Derfla, która pracowała do końca czerwca 2017 r.
Wraz z nowym semestrem pracę w naszych szkołach rozpoczęła pracę p. Anna
Sieńkowska – nauczycielka języka polskiego.
Formuła rekolekcji wielkopostnych, które przeżywaliśmy w dniach 28-30 marca 2017 r.
z obecnością kapłana (ks. Mateusz Gawarski) była bardziej trafiona dla młodzieży.
Działania profilaktyczne to realizacja programu „Ars, czyli jak dbać o miłość” (klasy
drugie na zajęciach Wychowania do życia w rodzinie, czy warsztaty „Poza iluzją”
(20.01.2017) oraz spotkania z psychologiem.
Studniówka (28.01.2017) powróciła do Sali Domu Przyjaciół, a jej bohaterami było
6 uczniów III LO i 3 IV Technikum Masażu.
Gościliśmy dział ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego z Siedlec - 17.03.2017, a wielką niewiadomą, która przerodziła się
w ciekawą degustację było badanie produktów drobiarskich (SGGW) w kwietniu, maju
i czerwcu 2017 r.
Czytając fragmenty „Ogniem i mieczem” uczestniczyliśmy w festynie w Lipkowie
(27.05.2017), a Dzień Sportu z Siemensem został zapamiętany (01.06.2017), jako
ciekawa propozycja na Dzień Dziecka.

Naukę w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęło
46 uczniów w 11 (13) oddziałach:






w Liceum Ogólnokształcącym – 17 (I – 5; II – 4; III - 8, w tym dwie uczennice
z wydłużonym etapem edukacyjnym)
w Technikum dla Niewidomych – 7 (I – 2; III – 3; III – 2)
w Technikum Masażu – 5 (I – 2; II – 3)
w Branżowej szkole I stopnia - 12 (1 – 6), w tym w Zasadniczej Szkoły Zawodowej
– 6 (2 – 4; 3 – 3)
w Szkole Policealnej - 5 (2 PA – 2; 2 PT – 3)

Kierunki kształcenia zawodowego:




technik informatyk – 7
technik masażysta – 5
technik tyfloinformatyk – 3 (policealna)
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technik administracji – 2 (policealna)
ślusarz – 4
pracownik pomocniczy ślusarza - 2
rękodzielnik wyrobów włókienniczych – 6, w tym zajęcia z wikliny (koszykarzplecionkarz) – 2

Uczniowie niewidomi (techniki brajlowskie) – 26
Uczniowie słabowidzący (techniki czrnodrukowe) – 20
Stan ten postała niezmienny do końca 2017 r.
Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem realizacji reformy oświaty, wynikającej
z ustawy Prawo Oświatowe i stosownych rozporządzeń.
W naszych szkołach najważniejszym było powołanie Branżowej Szkoły I stopnia dla
Niewidomych w miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Niewidomych (klasy II i III
ZSZ są prowadzone w ramach Branżowej Szkoły I stopnia.
Jedną z konsekwencji reformy była możliwość uruchomienia kierunku kształcenia
dedykowanego uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim –
pracownik pomocniczy ślusarza. Uczą się tego zawodu dwaj uczniowie po gimnazjum
św. Maksymiliana.
Opracowany został i uchwalony statut Branżowej Szkoły I stopnia dla Niewidomych,
uwzględniający nowe regulacje. Podobnie uchwalony został nowy statut Szkoły
Policealnej.
Nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego obowiązują w klasie I Branżowej
szkoły I stopnia, natomiast nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach
w I klasach Technikum dla Niewidomych i Technikum Masażu oraz Branżowej Szkoły
I stopnia.
Opracowany też został nowy Program Profilaktyczno-Wychowawczy dla szkół
ponadpodstawowych oraz Program Doradztwa Zawodowego.
Z nowym rokiem, klasę administracji w Szkole Policealnej objęła p. Ewelina Giżyńska,
natomiast przedmioty ekonomiczne – p. Agnieszka Juźwik. Mamy duże problemy
w znalezieniu nauczycieli informatyki. Z pomocą przyszła p. Emilia Zamiechowaska oraz
p. Hanna Stachera (w szczególnie trudnych zagadnieniach programowania). Również
p. Arkadiusz Pacholczak (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji) prowadzi zajęcia
z tyfloinformatykami. P. Cezary Fuksiński powrócił do systematycznej pracy.

Egzaminy maturalne
Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2018 r. zadeklarowało 8 uczniów
III klasy Liceum Ogólnokształcącego (4 niewidomych i 4 słabowidzących) oraz
5 absolwentów liceum chcących dopełnić zdanej matury lub pragnących poprawić swój
wynik, głównie z matematyki i języka angielskiego. Najliczniejszym będzie – podobnie jak
w latach poprzednich - pisemny egzamin z matematyki (poziom podstawowy) – 12
zdających

Język polski – p. podstawowy
Język polski – p. rozszerzony
Matematyka – p. podstawowy
Matematyka – p. rozszerzony
Język angielski – p. podstawowy
Język angielski – p. rozszerzony
Język niemiecki – p. podstawowy
Język rosyjski – p. rozszerzony

Pisemny
8
4
12 (4)
1
8 (1)
5 (1)
1
1

Ustny
8

7
1
16

Historia – p. rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie – p.
rozszerzony

3
1
W nawiasach – zdający absolwenci

Harmonogram egzaminów pisemnych
data
Piątek, 4 maja
Poniedziałek, 7
maja
Wtorek, 8 maja

godzin
a
9.00
14.00
9.00

Środa, 9 maja
Piątek, 11 maja

9.00
14.00
9.00
9.00

Wtorek, 15 maja
Środa, 16 maja
Czwartek, 17 maja

9.00
14.00
14.00

j. polski
j. polski
matematyka

podstawowy
rozszerzony
podstawowy

ilość
sal
2
2
3

j. angielski
j. angielski
matematyka
wiedza o
społeczeństwie
j. niemiecki
historia
j. rosyjski

podstawowy
rozszerzony
rozszerzony
rozszerzony

2
2
1
1

podstawowy
rozszerzony
rozszerzony

1
1
1

przedmiot

poziom

Harmonogram egzaminów ustnych
data
Środa, 9 maja
Poniedziałek, 14
maja
Piątek, 18 maja

przedmiot
Język niemiecki
Język polski

godzina
rozpoczęcia
17.00
9.00

Język angielski

9.00

liczba
zdających
1
8
7

Harmonogram egzaminów pisemnych uwarunkowany jest Komunikatem CKE,
natomiast daty egzaminów ustnych, tak Komunikatem CKE, jak i uzgodnieniami
z Egzaminatorami z innych szkół.
Egzaminy zawodowe
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.
zadeklarowało udział 10 uczniów:
 w Technikum dla Niewidomych (technik informatyk) – 5, w tym:
- E.12 (pierwszy z trzech – II klasa) – 3 osoby;
- E.13 (drugi z trzech – III klasa) – 2 osoby
 w Szkole Policealnej – 5, w tym:
- A.68 (technik administracji) – 2 osoby
- E.11 (technik tyfloinformatyk) – 3 osoby
Pozytywny wynik egzaminów w Szkole Policealnej jest równoznaczny z otrzymaniem
dyplomu w danym zawodzie.
Egzamin pisemny – wszystkich kwalifikacji – odbędzie się we wtorek, 19.06.2018 r.
godzina kwalifikacja
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10.00
12.00

E.12 i A.68
E.13 i E.11

Egzaminy praktyczne planowane są na czas po zakończeniu zajęć szkolnych, co jest
warunkowane harmonogramem egzaminów zaplanowanym przez CKE.
Termin egzaminów praktycznych uwarunkowany jest harmonogramem CKE
oraz uzgodnieniem z Egzaminatorami.
data
Wtorek,
czerwca
Czwartek,
czerwca

godzina kwalifikacja formuła
26 9.00
A.68
d
28 8.00
9.00
12.00

E.13
E.11
E.12

wk
dk
wk

Przejawem działania samorządowego jest redagowanie szkolnej gazetki „ O czym
szumią Jabłonki”. Cieszy fakt, że do tych działań włączyli się uczniowie pierwszych klas.
Rozwijamy również działania wolontariacie.
Po raz drugi odbył się w naszych szkołach Dzień Języków Obcych (26.09.2917).
Od listopada 2017 roku, w związku z rozpoczęciem obchodów 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości, w ramach „Roku dla Niepodległej” realizujemy cykl spotkań
i wyjazdów. Pierwszy to spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie omawiano
czas upadku Rzeczpospolitej. Planowane są wyjazdy związane z powstaniami
narodowymi XIX wieku oraz do Krakowa sumujący projekt, a tyczący zdarzeń z czasów
I wojny światowej i odzyskania niepodległości.
Jak co roku w kwietniu gościliśmy uczniów z zaprzyjaźnionego Ośrodka w Wilnie,
natomiast we wrześniu byli na Litwie uczniowie klas drugich.
M. Moldovan i K. Wiśniewskiego zwyciężyli w grudniu 2017 r. w IV edycji Festiwalu
OKULAR.
W październiku 2017r. uczniowie byli na spotkaniach w ramach REHY, tak na
jubileuszowym koncercie, jak i na wystawie sprzętu tyfloinformatycznego.
Ciekawym doświadczeniem było spotkanie z uczniami Liceum Hoffmanowej
z Warszawy, którzy podzielili się owocami swego projekty o ks. Janie Ziei (6.10.2018),
czy też spotkanie z młodzieżą z Liceum w Komorowie, którego bohaterem był ks. Antoni
Marylski – budowniczy Lasek (7.12.2017).
Końcowe dni 2017 r. to prezentacja adwentowej medytacji, którą zaprezentowali
uczniowie w czasie Opłatkowego Spotkania z. ks. kard. K. Nyczem.
Cieszy otrzymane (w październiku 2017) przez Patryka Kalisza (II LO) stypendium
z polonijnej fundacji w Montrealu.
Uczniowie Jabłonek uczestniczyli z sukcesem w wielu zawodach sportowych
W sierpniu 2017 r. stopień nauczyciela mianowanego uzyskała p. Monika Szczech,
natomiast w grudniu 2017 r. p. Agnieszka Krasnodębska i p. Jolanta Kozyra pomyślnie
przeszły egzaminy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.
P. Grzegorz Mierzejewski rozpoczął we wrześniu 2017 r. staż na nauczyciela
mianowanego, a p. Arkadiusz Pacholczak – nauczyciela kontraktowego.
P. Ewelina Giżyńska i p. Agnieszka Juźwik rozpoczęły podyplomowe studia
z tyflopedagogiki.
Stanisław Badeński – dyrektor

18

Sprawozdanie z działalności Szkoły Muzycznej
i Muzycznych Zajęć Rewalidacyjnych w Laskach
rok 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Szkoła Muzyczna
Muzyczne Zajęcia Rewalidacyjne
Studium muzyki kościelnej
Wydarzenia artystyczne
Studio nagrań

Ad.1. Szkoła Muzyczna
Do Szkoły Muzycznej w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 10-cioro uczniów, którzy
kształcili się w następujących specjalnościach:
 Fortepian – 8 uczniów
 Flet – 1 uczeń
 Akordeon – 1 uczeń
W szkole odbywały się także zajęcia teoretyczne z następujących przedmiotów:
 Rytmika
 Kształcenie słuchu
 Audycje muzyczne
 Chór „Leśne ptaki” – uczniowie Szkoły Muzycznej i uczestnicy muzycznych zajęć
rewalidacyjnych.
W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Muzycznej uczęszcza 17-cioro uczniów. 15-cioro
uczniów kształci się w cyklu 6-letnim a dwoje w cyklu 4-letnim. Dwie uczennice
przygotowują się do egzaminu końcowego:
Agata Smurlik – fortepian
Karolina Niedźwiadek - skrzypce
Do klasy I przyjęto cztery osoby. Do uczniów Szkoły dołączył także Misha Okhrimchuk,
który został przyjęty do klasy III cyklu czteroletniego, oraz Julia Krynicka przyjęta do klasy
IV cyklu sześcioletniego.
Ad.2. Muzyczne zajęcia rewalidacyjne.
W roku szkolnym 2016/2017 z muzycznych zajęć rewalidacyjnych korzystało 90 osób.
Obecnie w roku szkolnym 2017/2018 korzysta z nich 82 osoby.
Uczestniczą one w lekcjach:
 Fortepianu
 Fletu
 Trąbki
 Akordeonu
 Gitary klasycznej
 Gitary basowej
 Perkusji
 Organów
 Emisji głosu
 Chóru
 Muzykoterapii.
Ad.3. Studium muzyki kościelnej.
W czerwcu roku szkolnego 2016/2017 Marcin Otrębski ukończył naukę
w studium, z wynikiem bardzo dobrym. Kamil Wiśniewski ma rozłożony V rok na dwa lata i w
czerwcu bieżącego roku przystąpi do egzaminu dyplomowego. Michał Zabłocki rozpoczął
naukę w Instytucie na pierwszym roku.
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Ad.4. Wydarzenia artystyczne.
W roku kalendarzowym 2017 uczniowie Szkoły Muzycznej oraz uczestnicy Muzycznych
Zajęć Rewalidacyjnych wzięli udział w następujących wydarzeniach artystycznych; w I
półroczu tego roku tj. od stycznia do czerwca 2017 odbyło się 19 wydarzeń artystycznych.
 08.02.2017 – udział w dorocznym święcie liceum im. M. Kopernika „Kopernikalia” –
Klaudia Sieradzka, Mirela Moldovan, Nikola Weber
z akompaniamentem Grzegorza Bożewicza;
 07.03.2017 – udział w ósmej edycji Art. Fresh Festiwal w Hotelu Sheraton
absolwentek Szkoły Muzycznej Klaudii Sieradzkiej, Mireli Moldovan i Nikoli Weber z
akompaniamentem
P. Grzegorza Bożewicza.
 09.03.2017 – koncert fortepianowy P. Jacka Nazarczuka – Sala Organowa.
 03, 10-11.04.2017 – badania przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej (przyjęto
cztery osoby) i egzaminy kwalifikacyjne.
 10.05.2017 – koncert fortepianowy P. Marie-ChristineRoussel (Francja) – Sala
Organowa.
 15.05.2017 – święto Ośrodka i jubileusz 20-lecia Szkoły Muzycznej; udział uczniów i
nauczycieli w przedstawieniu „Testament”, udział chóru „Leśne Ptaki” wraz z
nauczycielami w oprawie Mszy Świętej, koncert absolwentów Szkoły Muzycznej.
 17.05.2017 – występ w Hotelu Le Regina – aukcja charytatywna. Klaudia Sieradzka,
Mirela Moldovan, Nikola Weber z akompaniamentem
P. Grzegorza Bożewicza.
 27.05.2017 – wyjazd naszych chórzystów na koncert chóru waszyngtońskiego –
Uniwersytet Fr. Chopina w Warszawie. (6 uczniów).
 - obecność pracowników Szkoły Muzycznej P. Bronisława i Elżbiety Harasiuków na
koncercie dyplomowym absolwenta Szkoły Muzycznej Adama Jamroza w Szczecinie.
 29.05.2017 – udział w II edycji konkursu „Edukujemy – pomagamy” firma Reba –
Mirela Moldovan, Nikola Weber z akompaniamentem
P. Grzegorza Bożewicza.
 30.05.2017 – koncert uczestników Muzycznych Zajęć Rewalidacyjnych
– wystąpili m.in.: Maria Nogaj, Adam Stachniuk, Agnieszka Turchońska, Michał
Zabłocki.
 06.06.2017 – udział Uczniów Szkoły Muzycznej w XXV Powiatowym Konkursie Stare
Babice 2017. LuuHathi Nguyen, Tomasz Wasiukow, Maciej Kotyński, Maciej Wójcik,
Bartosz Wróbel i Michał Zabłocki.
 07-08.06.2017 – egzaminy promocyjne z instrumentów głównych.
 09.06.2017 – próba generalna przed egzaminem dyplomowym Marcina Otrębskiego –
Sala Organowa.
 10.06.2017 – występ uczniów Szkoły Muzycznej podczas pikniku w szkole
podstawowej.
 - koncert laureatów XXV Powiatowego Konkursu Muzycznego w Starych Koczargach.
Tomasz Wasiukow – III miejsce, LuuHathi Nguyen – wyróżnienie.
 13.06.2017 – Recital dyplomowy słuchacza Instytutu Szkolenia Organistów Marcina
Otrębskiego
 20.06.2017 – koncert na zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 23.06.2017 – koncert podczas sesji Diecezjalnych Doradców życia rodzinnego (Dom
Rekolekcyjny) Laski, Elżbieta i Bronisław Harasiuk – śpiew, Czesław Kurek –
akompaniament.
Od września do grudnia 2017 r. uczestniczyliśmy w dziewięciu wydarzeniach artystycznych:
 18 – 21.09.2017 – wyjazd uczniów Szkoły Muzycznej (chóru Leśne Ptaki) do
Herzbergu. Koncert dn. 20 września.
 13.10.2017 Święto Szkoły Muzycznej – koncert „Muzyka jest dobra na wszystko”:wyk.
P. Tomasz Tokarski, P. Sławomira i Hania Włoskowicz,
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P. Martyna Sojka, P. Grzegorz Bożewicz, Ewa Hryniewicka, P. Alicja Czołpińska, P.
Beata, Ania i Antek Dąbrowscy, P. Elżbieta i Bronisław Harasiukowie, P. Marcin
Borek, P. Jadwiga Dąbrowska, P. Paweł Mazurczak,Nikola Weber.
18.10.2017 r. Dzień Białej Laski – Biblioteka Narodowa - Mirela Moldovan - śpiew
21.10.2017 r. Międzynarodowy dzień Białej Laski –klub TRAMP Wołomin – Julia
Żukowska Flet, P. Hanna Szablewska – akompaniament.
03.12.2017 Udział Uczniów Szkoły Muzycznej w programie TV „Ziarno” (Mirela
Moldovan, P. Grzegorz Bożewicz – akompaniament, Hathi Nguyen – fortepian.)
10.12.2017 Występ chóru Adventus (kaplica centralna).
15.12.2017 – Przesłuchania promocyjne uczniów Szkoły Muzycznej
16.12.2017 Gala „Nauczyciel na medal” gala w Teatrze Rampa – Mirela Moldovan –
śpiew, P. Grzegorz Bożewicz – akompaniament.
18.12.2017 r. Przesłuchania promocyjne uczniów Szkoły Muzycznej (II termin).

Ad.5. Studio nagrań.
Za działalność studia nagrań odpowiada P. Damian Pietrasik. On jest koordynatorem i
pomysłodawcą wielu działań.
1. Nagranie koncertu półrocznego Szkoły Muzycznej.
2. Nagranie zespołu Frei Warschau – marzec
3. Nagranie zespołu Rycerzyki – kwiecień
4. Nagranie dla Szkoły Muzycznej (P. Martyna Sojka i uczennica Agata Warsińska) – maj
5. Nagranie koncertu Absolwentów – Laski, 15 maja
6. Nagranie perkusji do solowego projektu Maćka Bąka – czerwiec
7. Nagranie dla Szkoły Muzycznej (P. Grzegorz Bożewicz i uczennica Klaudia Sieradzka)
– czerwiec
8. Nagranie koncertu kończącego Rok Szkolny 2016/2017.
9. Nagranie dla Szkoły Muzycznej (Uczennica Agata Warsińska
z akompaniamentem Martyny Sojki).
10. Nagranie zespołu Młynarski Plays Młynarski – lipiec 2017
11. Nagranie Paweł Szamburski i Michał Górczyński + gamelan – Sierpień 2017
12. . Nagranie liry korbowej – Wrzesień 2017
13. . Nagranie saksofonu: Borys Janczarski – Pażdziernik 2017
14. . Nagranie audiobooka: Mosze Kulbak - „Mesjasz z rodu Efraima” – październik 2017
15. . 29/30 Listopada: Checkpoint Charlie – Listopad 2017 (nagranie płyty
czteroosobowego zespołu: Michał Bryndal, Michał Milczarek, Marcin Jadach, Marcin
Steczkowski.
W pierwszym i drugim kwartale 2017 r. dopracowana została akustyka pomieszczenia
nagraniowego poprzez:
 zainstalowanie absorberów akustycznych.
 dostarczenie kabiny wokalowej, która pozwala aktualnie na rejestrację przynajmniej 2
osób w jednym pomieszczeniu z zachowaniem dobrej separacji instrumentów, co
znacznie ułatwia nagrywanie na tzw. setkę.
Pan Damian Pietrasik jest do dyspozycji we wszelkich sprawach związanych z:
 nagłośnieniem (koncerty, wydarzenia kulturalne)
 kompletowaniem sprzętu potrzebnego do działalności studia (mikrofony, statywy)
 strojeniem fortepianu w studio
 przewozem sprzętu muzycznego potrzebnego do nagrań (instrumenty)
 terminowym wystawianiem faktur po zakończeniu projektów.
Rok 2017 był bogaty w wydarzenia artystyczne w Szkole Muzycznej.
Za najważniejsze z nich uważamy wyjazd chóru „Leśne Ptaki” do Herzbergu.
Po niżej załączamy kilka zdań na ten temat.
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W dniach 17-23 września 2017 r., po raz kolejny uczniowie Szkoły Muzycznej
w Laskach reprezentowali nasz Ośrodek podczas wymiany polsko – niemieckiej w
Herzbergu.
Tradycją jest, że spotykamy się co dwa lata w Polsce i w Niemczech.
Czas ten spędziliśmy śpiewając, grając, korzystając z rozrywek (basen, gospodarstwo
agroturystyczne) i zwiedzając miasto Halle, w którym żył
i tworzył kompozytor Jerzy Fryderyk Haendel.
W projekcie wzięło udział osiemnaścioro chórzystów począwszy od dzieci ze szkoły
podstawowej, młodzieży ze szkoły specjalnej i Jabłonek, oraz kilku osób dorosłych. Wraz z
nami podróżowało dziewięcioro opiekunów (nauczyciele Szkoły Muzycznej, oraz
wychowawcy z internatów).
Najważniejszym punktem wyjazdu był koncert, który odbył się w Ernst-Moritz-ArndtGymnasium w Herzbergu. Na program złożyły się występy młodzieży z gimnazjum w
Herzbergu, oraz uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Laskach. Występy były przyjmowane
przez publiczność bardzo życzliwie i entuzjastycznie.
Beata Dąbrowska - dyrektor
Sprawozdanie z działalności Internatu Dziewcząt w Laskach
Rok 2017
Na działalność Internatu Dziewcząt w roku 2017 składają się dwa semestry ( rok szkolny
2016/17, 2017/18).
Liczba uczennic korzystających z Internatu Dziewcząt zmniejszyła się z 72 wychowanek (II
semestr 2016/17) do 66 wychowanek (I semestr 2017/18). W związku z tym ilość grup
internatowych zmniejszyła się z 8 do 7. W Każdej z grup przybywa od 7 do 12 dziewcząt.
W ramach pracy internatowej zostały opracowane karty zajęć rewalidacyjnych dla każdej
wychowanki. Dziewczęta, w zależności od indywidualnych potrzeb, korzystają
z następujących zajęć: orientacja przestrzenna, rehabilitacja widzenia, rehabilitacja ruchowa,
zajęcia z psychologiem, zajęcia muzyczne rewalidacyjne, integracja sensoryczna, zajęcia z
psychologiem, zajęcia z neurologopedą, hipoterapia, dogoterapia, zajęcia sportowe. Trzecia
godzina wf realizowana jest na zajęciach judo, basenie oraz treningach goalbala. W ramach
ewaluacji zostały opracowane nowe arkusze sprawozdań, gdzie nauczyciele zajęć
dodatkowych i wychowawcy wspólnie pochylili się nad każdą wychowanką, aby zobaczyć jej
mocne i słabe strony, razem motywować do rozwoju i wspierać jej indywidualny rozwój.
Do Szkoły Muzycznej I stopnia uczęszcza 9 wychowanek.
Dobrze działa Rada Internatu pod opieką p. Izabeli Dziuby. Rada Internatu zorganizowała w
2017r. m. in. zabawę karnawałową, konkurs na wielkanocną pisankę, konkurs talentów:
„Talent Show”, Dzień Dziecka (słuchowisko muzyczne: „Wyprawa na pustynię” i warsztaty o
Maroku - dar starszych grup dla najmłodszych).
Od września przewodniczącą Rady jest nowa wychowanka – Katarzyna Roguska, która
bardzo dobrze odnalazła się w warunkach internatowych i wykazuje dużą inicjatywę
społeczną.
Rada Internatu przygotowała 12 października m.in. Dzień Nauczyciela dla wychowawczyń i
nauczycieli zajęć dodatkowych, z krótkim przedstawieniem pokazującym życie internatu,
poczęstunkiem i symboliczną różą. Powracając do tradycji, starsze dziewczęta sprawują
patronat nad młodszymi grupami.
Z okazji Święta Niepodległości kilka dni później - 17 listopada odbyła się projekcja filmu z
audiodyskrypcją pt.: ”Jutro pójdziemy do kina”.
Piękną inicjatywą Rady Internatu były świąteczne odwiedziny w Domu Samotnej Matki w
Laskach, gdzie dziewczęta zaniosły samodzielnie upieczone ciasta i babeczki (7.12.2017).
Każda grupa internatowa odpowiedzialna jest za przygotowanie gazetki na każdy miesiąc
oraz rozpisanie jadłospisu naszej kuchni w brajlu i powiększonym druku. Organizujemy
spotkania imieninowe dla poszczególnych grup zawodowych pracowników Dzieła, aby lepiej
poznać osoby, które pracują na rzecz Ośrodka, a często nie mają bezpośredniego kontaktu z
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dziećmi i młodzieżą. 19 marca grupa 7 zorganizowała spotkanie dla personelu
administracyjnego naszej placówki, 9 maja odbyła się uroczystość dla kierowników i
dyrektorów poszczególnych działów, 8 czerwca świętowaliśmy z kapłanami, 5 października
grupa 6 przygotowała spotkanie z nauczycielami zajęć dodatkowych, a 11 grudnia grupa 8
poprowadziła spotkanie dla personelu medycznego z działu lekarskiego i szpitalika.
Podczas pracy wychowawczej – szczególną uwagę zwracamy na przygotowanie
dziewcząt do samodzielności. Wiąże się to z codziennym treningiem czynności
samoobsługowych. W młodszych grupach jest to praca „jeden na jeden”, która wymaga
ogromnego nakładu czasu, a wymagania są dostosowywane do indywidualnych możliwości
każdego dziecka.
Forma, która cieszy się popularnością wśród najmłodszych to konkursy z treningami
czystości, samodzielnego ubierania się czy estetycznego posługiwania się sztućcami.
Internat to miejsce, gdzie kształtują się relacje i postawy społeczne. W tym semestrze
wychowanie społeczne skupiało się wokół następujących postaw: kultura osobista, relacje z
rówieśnikami, sfera emocjonalna, stosunek do życia religijnego, stosunek do wypełniania
obowiązków i wykonywania dyżurów, udział w życiu grupy i internatu, reprezentowanie grupy
i internatu na uroczystościach, eventach czy zawodach.
Motywowałyśmy wychowanki w podejściu do obowiązku szkolnego i postępów w
nauce. Część dziewcząt jest samodzielna, niektóre wymagają codziennego wsparcia
wychowawcy w odrabianiu lekcji. Dla tych, które mają problemy z nauką lub przygotowują się
do matury Internat zorganizował wolontariuszy, którzy przychodzą regularnie na korepetycje
z języka angielskiego, niemieckiego oraz matematyki. P. Aneta Wyrozębska prowadzi
regularne korepetycje z matematyki, chemii i fizyki, a p. Anna Gierczak organizuje zabawy
rozwijające myślenie matematyczne wśród najmłodszych. Przygotowuje też samodzielnie
pomoce, mające ułatwić rozumienie matematyki. Część z nich wypożycza jest rodzicom na
okres ferii i przerw świątecznych w celu kontynuacji nauki przez zabawę.
Dziewczęta reprezentowały Ośrodek na zawodach sportowych w goalbalu, showdownie,
podczas spartakiady i w narciarstwie biegowym oraz biathlonie. Z wszystkich wyjazdów
wróciły z trofeami. Trzy wychowanki zostały zakwalifikowane do reprezentacji kadry polskiej.
Wychowanki reprezentowały też Ośrodek biorąc udział w konkursach,
przedstawieniach i koncertach:
- przygotowanie przedstawienia: „Kraina Lodu” prezentowanego dla społeczności Lasek oraz
podczas zjazdu rodziców (marzec – kwiecień 2017),
- udział dziewcząt i wychowawczyń w przedstawieniu „Testament” z okazji Święta Ośrodka
(15.05.2017),
- wyjazd chóru do Herzberga (17 – 23.09.2017 do pomocy pojechały s. Agata Bieleś,
p. Dorota Szczepkowska, p. Ewa Mrozińska –Drywa),
- O.K.U.L.A.R. (finał konkursu 2.12.2017),
- recital Mireli Moldovan podczas Gali Konkursu na Nauczyciela Roku w Teatrze Rampa
(16.11.2017),
- koncert kolęd i pastorałek przygotowany dla pracowników Centrum Medycznego MAVIT w
restauracji Awangarda (5.12.2017),
- przygotowanie jasełek pt.: „W drodze do Betlejem” wystawionych podczas wigilii
(18.12.2017).
Internat stara się mieć stały kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanek, a
także współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami i dyrektorami szkół, do których
uczęszczają wychowanki. Rodzice brali udział w wydarzeniach Internatowych( zjazd
rodziców, święto grupy, święto Ośrodka). Uczestniczyli w zorganizowanie w Internacie
WEEKENDZIE RODZINNYM dla rodzin dziewcząt z grupy II (1-4.04.2017r.)
W internacie odbyły się też spotkania integracyjne dla naszej społeczności:
- zabawy integracyjne z chustą animacyjną „W krainie przygód” (11.11.2017),
- spotkanie mikołajkowe „Gościniec” (6.12.2017).
Spotkania integracyjne z rówieśnikami:
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- rajd rowerowy z uczniami Szkoły Europejskiej (05. 2017),
- spotkanie z młodzieżą gimnazjalną z Domanic (06.2017),
- warsztaty robienia świec i mydeł (11.03.2017, 18.03.2017),
- wyjazd na warsztaty świąteczne do Szkoły Europejskiej (2.12.2017).
WYJŚCIA/WYJAZDY

Wyjścia integrujące grupę: wyjście do cukierni „Zebra” w Laskach, wyjazd do Warszawy do
McDonalda, do groty solnej w Izabelinie, do kawiarni i restauracji, wyjazdy do kina, teatru i
filharmonii, udział w koncertach i eventach na terenie Warszawy wyjazdy do Łazienek
Królewskich i Parku w Wilanowie,
Wyjazdy o charakterze religijnym: Uczestnictwo w Diecezjalnych Dniach Młodych w
Świątyni Opatrzności Bożej (8.04.2017), udział w ewangelizacyjnym flashmobie na placu
Zamkowym w ramach tygodnia ewangelizacji Warszawy (28.05.2017), wyjazd do Zielonki na
XV festiwal misyjny ( „Bóg mnie kocha” - 18.06.2017), wyjazd na Lednicę „Idź i kochaj”
(3.06.2017), udział w Akatyście ku czci NMP Matki Pocieszenia w kościele św. Marcina
(10.09.2017), wyjazd na lotnisko Chopina w ramach akcji „Różaniec do granic” (7.10.2017)
oraz udział w nabożeństwie zorganizowanym z tej okazji w Domu Chłopców, wyjazd na
spektakl pt.: „Wielka wyprawa” do WSD na Tarchominie (16.12.2017).
Kilkudniowe wycieczki grupowe: Gr. VIII do Rabki, Gr. VI do Poznania, Gr. VII do
Konstancina.
Współpraca z wolontariuszami: w tym semestrze współpracujemy z 6 wolontariuszami,
którzy co tydzień przyjeżdżają do dziewcząt. Co tydzień odwiedzają nas pracownicy Lasek:
p. Józef Placha – lektorat u młodszych dziewcząt, p. Jarosław Komorowski – spotkania przy
gitarze.
W maju Weronika Malankowska przystapiła do I Komunii świętej, dwie wychowanki Klaudia
Sieradzka i Nikola Weber przyjęły sakrament bierzmowania w kościele św. Marcina.
Od września trwa przygotowanie dużej młodzieży z naszego Ośrodka do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.
Udział w szkoleniach:
- alarm p.pożarowy – próba ewakuacji (19.09.2017),
- szkolenie motoryzacyjne (23.09.2017),
- rozmowa na temat czytelnictwa z udziałem p. Aleksandry Bohusz i p. Jadwigi Dąbrowskiej
(21.11.2017),
Podczas wakacji w Domu Dziewcząt odbywał się turnus rehabilitacyjny dla dzieci w wieku 5
– 12 lat. W dniach 10-20 lipca 2017 roku została zorganizowana pielgrzymka do Medjugorie.
Nasz dom często służy niewidomym absolwentom, gościom, rekolektantom swoim
zapleczem gospodarczo – żywieniowym, a czasem i noclegami. Regularnie przez cały rok
korzystał z naszej kuchni i jadalni klub seniora „Złota jesień”.
W 2017 roku przeprowadzono następujące prace: malowanie grupy II i III, reperacja tarasu,
częściowa naprawa ściany przylegającej do szatni.
s. Jana Maria Ściga - kierownik
Sprawozdanie z działań rewalidacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych
w Internacie Chłopców w Laskach
rok 2017
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W Internacie Domu Chłopców 2017 roku chłopcy mieszkali w sześciu grupach,
podzielonych według szkolnych klas. Stan wychowanków w styczniu liczył 71
wychowanków, w tym 6 chłopców codziennie dojeżdżało, a 5 dojeżdżających nocowało od
1 do 3 razy w tygodniu. W grudniu stan wychowanków wynosił 65 osób, w styczniu 2018 r.
doszedł 1 wychowanek, co daje nam obecnie 66 osób. W porównaniu ze styczniem, na
koniec grudnia 2017 r. mieliśmy o 6 wychowanków mniej. Wychowankowie dojeżdżający
często zostawali w Internacie do późnych godzin popołudniowych korzystając z różnych
zajęć.
Stan zatrudnienia pracowników
kalendarzowym 2017 wynosił:
STYCZEŃ

pracujący

bezpośrednio

z

GRUDZIEŃ

w

roku

RÓŻNICA

15-wychowawców
w tym
1 - 18-wychowawców w tym 3
wychowawca na 0,5 etatu, 1 na wychowawców na godziny
0,58 etatu, i 1 zatrudniony na zlecone
godziny zlecone.

- 5 osób - jako pomoc
wychowawcza, w tym 1 na 0,75
etatu
- 6 - nauczycieli orientacji
przestrzennej, w tym 2 nauczycieli
na ¾ etatu i 1 zatrudniony na
godziny zlecone

dziećmi

2 osoby - jako pomoc
wychowawcza

o trzech więcej
w porównaniu
ze styczniem, w
tym dwóch
więcej
zatrudnionych
na godziny
zlecone
o trzech mniej
w porównaniu
O dwóch mniej
w porównaniu
ze styczniem

- 1 psycholog

4 - nauczycieli orientacji
przestrzennej, w tym 2
nauczycieli na ¾ etatu. Dwóch
wychowawców prowadzi zajęcia
orientacji przestrzennej w
ramach etatu wychowawcy.
- 1 psycholog

- 2- rehabilitantów ruchu na
godziny zlecone

1- rehabilitant ruchu na godziny
zlecone

Jeden mniej w
porównaniu ze
styczniem

- 1-pielęgniarka w wymiarze 10 h - 1-pielęgniarka w wymiarze 10 h
tygodniowo,
tygodniowo,
- 2- opiekunów nocnych

- 2- opiekunów nocnych

1 kierownik Internatu.

1 kierownik Internatu.

Ilość wychowanków objętych działaniami rewalidacyjnymi.
STYCZEŃ
Zajęcia z orientacji przestrzennej

40

GRUDZIEŃ
31

RÓŻNICA
-9
25

- zajęcia z psychologiem

35

35

0

rehabilitacja widzenia

20

19

-1

- rehabilitacja ruchowa

43

37

-6

integracja sensoryczna

4

2

-2

logopedia

4

4

0

hipoterapia

22

26

+4

dogoterapia

I grupa

zajęcia w Fundacji Synapsis

6

zajęcia w Warszawie
socjoterapeutyczne

1

Obecnie bez
zajęć
4
2

-2
+1
- 15

W 2017 roku odbyły się wyjazdy, w których uczestniczyli wychowawcy:
- 65 wyjazdów w sprawach zdrowotnych wychowanków, nie uwzględnione są tu wszelkie
wizyty u specjalistów na Terenie naszego Ośrodka,
- 14 wyjazdów sportowych na zawody, w tym tygodniowy wyjazd na Puchar Polski w
biathlonie i Mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym. Wzięło udział 3 wychowanków z
Domu Chłopców i 1 jeden wychowawca z Internatu.
- 1 dwutygodniowy (19.01.- 02.02.) wyjazd na szkoleniowy obóz sportowy w narciarstwie
klasycznym. Wzięło udział 4 wychowanków z Domu Chłopców i 2 wychowawców z Internatu.
- 16 wyjazdów sportowych na treningi goalballa,
- 7 wyjazdów na prośbę szkół, w tym jeden 5 dniowy wyjazd na zielone lekcje ( jedna pomoc
wychowawcza)
- wyjazd dwóch osób z kadry pedagogicznej na 7 dniowy wyjazd Szkoły Muzycznej do
Herzbergu,
- wyjazdy w sprawach urzędowych, zakupy
- wyjazdy rekreacyjne.
Ilość wychowanków korzystającej z udzielonej comiesięcznej zapomogi zmniejszyła się z 9
do 4 osób.
Praca wychowawcza i opiekuńcza internatu opierała się o Plany Pracy WychowawczoDydaktycznej , zatwierdzonych na Radzie Internatu.
Wymiar godzin i grafiki pracy wspólnie ustalane były w zależności od potrzeb i specyfiki
danej grupy. Oprócz godzin ściśle pedagogicznych całe grono pedagogiczne było
zaangażowane w życie internatu, w przygotowania do różnego rodzaju świąt, spotkań,
zabaw. Wychowawcy wielokrotnie wyjeżdżali z wychowankami do lekarzy, urzędów, na
wycieczki szkolne, rajdy, itp.
Staraliśmy się tworzyć takie warunki i sytuacje w grupach, aby wpływały one na utrzymanie
pozytywnych relacji między chłopcami, by poznawali się, budowali prawidłowe relacje i więzi.
Wspólnie podejmowali różnorodne role, współpracowali ze sobą, ustalali wartości i normy. W
naszej codzienności relacje wychowawca-wychowanek oparte są na życzliwości, budowaniu
zaufania, przestrzeganiu obowiązującego regulaminu i ustalonych reguł postępowania.
Pomagamy naszym chłopcom dorastać do podejmowania decyzji i ponoszenia
odpowiedzialności za swoje i innych życie. Towarzyszymy im na drodze poszukiwań sensu
życia, w określaniu światopoglądu, wyboru życia wartościami i pomagamy wytyczać właściwy
kierunek dalszego rozwoju.
W określaniu celów i zadań w naszej pracy uwzględniamy indywidualne potrzeby chłopców,
ich sytuacje zdrowotne i rodzinne. Poprzez różnego rodzaju działalności i podejmowane
przedsięwzięcia rozwijamy u wychowanków uczciwość, pracowitość, samodzielność i
twórcze myślenie. Jednocześnie zapewniamy każdemu z nich maksymalny rozwój zgodny z
indywidualnymi możliwościami i zainteresowaniami. Nie brakuje też stawianych
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wychowankom wymagań i zadań, uczących ich jak sprostać nowym wyzwaniom, jak nie
ulegać trudnościom i negatywnym wpływom, jak urzeczywistniać małe i duże cele.
Raz w miesiącu cały zespół pedagogiczny spotykał się na zebraniach omawiając bieżące
sprawy i dzieląc się swoimi doświadczeniami, trudnościami i radościami w pracy z chłopcami.
Dodatkowo odbywały się spotkania w mniejszych zespołach bezpośrednio zaangażowanych
w pracę z konkretnymi wychowankami.
Podejmujemy wszelkie starania by nawiązywać dobrą współpracę z rodzicami czy
opiekunami prawnymi naszych wychowanków.
Dla dobra chłopców dostrzegamy konieczność wspólnego współdziałania z rodzicami, tak by
ujednolicać sposoby oddziaływań, metody nagradzania i wyciągania konsekwencji,
roztaczania kontroli i pobudzania do działań pożądanych. Bardzo dużo czasu poświęcamy na
rozmowy indywidualne i grupowe z chłopcami poprzez, które nawiązujemy z nimi kontakt,
starając się spojrzeć na nich życzliwie, ukazywać dobro, które jest w każdym człowieku.
W naszych działaniach wychodzimy młodzieży naprzeciw zauważając ich potrzeby, trudności
oraz doceniając ich wysiłki i wzmacniając, to co dobre, cenne i pozytywne.
Wychowawcy wspomagają rozwój osobowy wychowanka we wszystkich wymiarach:
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i
duchowym. Pomagają w rozpoznawaniu wartości chrześcijańskich i moralnych,
w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.
Cała kadra stara się zapewnić wychowankom poczucie bezpieczeństwa,
emocjonalnego wsparcia i szacunku. Czynimy wszelkie starania, aby stworzyć w internacie
warunki jak najbardziej zbliżone do atmosfery domowej.
W przypadku zaistniałych trudności szukamy wsparcia zarówno u naszych jak i
specjalistów pracujących na zewnętrz. Tak było w przypadku Piotra Rakowskiego, i obecnie
Klaudiusza Wypycha oraz Jakuba Lisiewicza, gdzie problemy natury psychicznej próbujemy
rozwiązać przy pomocy specjalistów z zewnątrz.
W zakresie profilaktyki wychowawcy prowadzili pogadanki dotyczące profilaktyki
narkotykowej, tytoniowej i alkoholowej. Uświadamiali jednocześnie młodzieży jak ogromnie
szkodliwe są dopalacze i jak wpływają na organizm młodego człowieka. Chłopcy brali udział
w warsztatach pt. „Archipelag skarbów związanych z profilaktyką ryzykownych zachowań
okresu dojrzewania (alkohol, seksualność, narkotyki, przemoc itp.)
W ramach wykonywanej pracy psycholog prowadził zajęcia w formie indywidualnej
i grupowej. Spotkania dostosowane były do wieku oraz problemów wychowanków,
w głównej mierze usprawniającej ich funkcjonowanie emocjonalno-motywacyjne
i społeczno-życiowe oraz radzenie sobie z bieżącymi trudnościami. Celem zajęć było
wspomaganie prawidłowego rozwoju wychowanków oraz profilaktyka zagrożeń.
Psycholog przeprowadził rozmowy z rodzicami niektórych wychowanków, kontaktował się ze
specjalistami, opieką społeczną, itd.
Staraliśmy się zapewnić naszym wychowankom wszechstronny rozwój i w tym celu
dokonywaliśmy działania poprzez różne formy:
- stwarzanie atmosfery rodzinnej współpracy;
- budowanie relacji z wychowankami bazującej na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji;
naukę nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz z osobami
dorosłymi;
- organizację zajęć pozaszkolnych o charakterze rewalidacyjnym, rekreacyjnym, kulturalnooświatowym i sportowym, zajęcia mające na celu nabycie nowych umiejętności (m. in.
zajęcia kulinarne) oraz doskonalących te już posiadane (m. in. prasowanie);
- systematyczne zachęcanie rodziców do włączenia się w proces wychowawczo-dydaktyczny
swoich dzieci;
- udzielanie wsparcia psychologicznego;
- stały kontakt ze szkołami, rehabilitantami, nauczycielami zajęć dodatkowych, w niektórych
przypadkach z opieką społeczną;
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków;
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- współpracę z Działem Lekarskim oraz ze zdrowotnymi poradniami specjalistycznymi poza
terenem Ośrodka;
- udzielanie pomocy w nauce, np. poprzez organizowanie korepetycji wspomagających, jak i
poszerzających wiedzę wychowanków;
- umożliwianie i zachęcanie do kontaktów wychowankom z rodzeństwem oraz dalszą
rodziną;
- stała motywacja do realizacji obowiązku szkolnego oraz internatowych zadań
i obowiązków, bądź do zmiany zachowania.
Wychowawcy w każdej grupie stosownie do wieku i możliwości pomagali rozwijać
zainteresowania chłopców angażując ich do aktywnego uczestnictwa w życiu internatowym.
Dokonywaliśmy wielu starań w propagowanie aktywnego wypoczynku i kreatywnego
spędzania wolnego czasu. Między innymi w tym celu w minionym semestrze zostały
zorganizowane następujące imprezy:
- z okazji Święta Zmarłych byliśmy z chłopcami na cmentarzu, zapaliliśmy świece i
pomodliliśmy się przy grobach założycieli ośrodka
- Święto Naszego Domu – oprawa Muzyczna podczas Mszy Św. przygotowana przez
wychowanków z różnych grup i kadrę, a także przedstawienie wprowadzające nas w klimat
Bożego narodzenia;
- zorganizowanie spotkania andrzejkowego dla dziewcząt i chłopców z różnego rodzaju
zabawami i konkursami – przygotowane przez kadrę pedagogiczną
- spotkanie mikołajkowe – o charakterze edukacyjnym przybliżające zwyczaje związane z
okresem Bożonarodzeniowym– przygotowane przez kadrę pedagogiczną
- odbywały się zajęcia nauki jazdy na nartorolkach
- wielokrotnie wyjeżdżaliśmy z młodzież do kina na filmy z audiodyskrypcją oraz na koncerty
do Filharmonii i innych miejsc
- dniu Święta Niepodległości chłopcy uczestniczyli w uroczystościach przed Grobem
Nieznanego Żołnierza
- organizowane były wyjazdy do Warszawy w celu zwiedzenia ciekawych i ważnych miejsc
- często organizowane były rajdy i wycieczki do puszczy oraz ogniska, mecze Goalballa,
zajęcia na siłowni, mecze piłki nożnej.
- kontynuowany był konkurs „sprawności harcerskich”, poszerzony o wprowadzenie
sprawności w II grupie,
- braliśmy udział w nabożeństwach liturgicznych: różańcu, roratach
- dniu Święta Niepodległości chłopcy uczestniczyli w uroczystościach przed Grobem
Nieznanego Żołnierza,
- odbywały się zajęcia nauki jazdy na nartorolkach i zimą na nartach,
- odbyły się wyjazdy na lodowisko do Warszawy i Izabelina, .
- robienie Bożonarodzeniowych kartek świątecznych na kiermasz,
- w naszym internacie odbyła się jak co roku uroczystość wigilijna,
w której wzięli udział wszyscy wychowankowie, pracownicy i zaproszeni goście, Chłopcy
przygotowali jasełka, a całość zakończyła się wspólnym kolędowaniem;
- 26.01. odbyła się w naszym domu Kolęda, po modlitwie i poświęceniu pomieszczeń
internatowych, każda z grup miała możliwość spotkania się z księdzem, porozmawiania na
ważne i interesujące ich tematy , aby na koniec zejść na wspólną kolację.
- uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli w Warszawie,
- chłopcy brali udział również w spotkaniu ze strażakami połączonym z możliwością
obejrzenia wozu strażackiego,
- chłopcy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych w kuchence dydaktycznej (robienie gofrów,
deserów, pizzy, frytek);
- chłopcy z młodszych grup wspólnie z wychowawcami przygotowali prezenty na Dzień Babci
i Dziadka,
- braliśmy czynny udział w Mistrzostwach Polski Goalballa, gdzie nasza drużyna do lat 16
zajęła I miejsce,
- odbywały się również spotkania z młodzieżą ze Szkoły Europejskiej,
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- organizowane były wyjazdy do Warszawy w celu zwiedzenia ciekawych i ważnych miejsc,
- często organizowane były rajdy rowerowe, wycieczki piesze do puszczy oraz ogniska,
mecze Goalballa, zajęcia na siłowni, mecze piłki nożnej.
- wspólnie składaliśmy życzenia imieninowe pracownikom Internatu oraz uroczyście
obchodziliśmy urodziny wychowanków i imieniny wychowawców.
Nadzór Pedagogiczny
Nadzór pedagogiczny, który pełniłem w mijającym semestrze odbywał się głównie podczas
hospitacji, codziennej obserwacji, rad pedagogicznych i spotkań w mniejszych zespołach.
Szczególnie zwracałem uwagę na:
1. Bezpieczeństwo chłopców podczas pobytu w internacie:
- uczestniczyliśmy w przeprowadzonej próbnej ewakuacji w internacie w trakcie pobytu
chłopców,
- uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Automobil klub Bemowo dotyczącym
bezpiecznego przemieszczania się samochodami,
- każdego dnia wychowawcy dbali o bezpieczeństwo chłopców podczas pobytu w internacie.
- w trosce o zdrowie wychowanków odbyło się 15 wyjazdów do różnych specjalistów,
2. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych.
- szczególną uwagę zwracaliśmy w tym roku na budowanie postawy patriotycznej i
świadomości obywatelskiej w związku z ogłoszonym przez panią minister Zalewską rokiem
szkolnym 2017/2018 – Rokiem dla Niepodległej;
- w najstarszych grupach zainicjowaliśmy cykl wieczornych zbiórek tematycznych
zatytułowanych "Ku Niepodległej". W tym celu m.in. staramy się przedstawić rozumienie
miłości do Ojczyzny w ujęciu J.P.II, kard. S. Wyszyńskiego oraz Matki Czackiej.
3. Praca wychowawcza w internacie– współpraca z rodzicami, specjalistami i jednostkami
urzędowymi.
4. Praca powołanych w bieżącym roku zespołów odpowiedzialnych za poszczególne
sekcje i działalności w internacie.
5. Organizacja i bieżąca kontrola zastępstw z powodu wyjazdów służbowych, wycieczki,
zawody sportowe, spotkania, wizyty lekarskie z dziećmi u specjalistów, absencji kadry
pedagogicznej. Bardzo duża liczba tych zdarzeń z powodu licznie podejmowanych i
różnorodnych przedsięwzięć.
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Dwie pomoce wychowawcze są w trakcie studiów i w połowie kolejnego roku szkolnego
uzyskają odpowiednie kwalifikacje, aby rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego.
Dwóch wychowawców uzyskało odpowiednie kwalifikacje, przeszło na etat pedagogiczny i
rozpoczęło staż na nauczyciela kontraktowego.
Jedna osoba jest w połowie stażu na nauczyciela mianowanego.
Jedna wychowawczyni rozpoczęła staż na nauczyciela dyplomowanego
Wszyscy wychowawcy i nauczyciele uczestniczyli w licznych, różnorodnych szkoleniach i
kursach zarówno wewnątrz ośrodkowych jak i poza Ośrodkiem.
Wspomaganie kadry pedagogicznej odbywało się poprzez następujące działania:
- samokształceniowe spotkania rady pedagogicznej;
- organizacja doskonalenia zawodowego;
- motywowanie do doskonalenia zawodowego i twórczego działania poprzez m.in.
obserwację zajęć;
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów podczas indywidualnych rozmów oraz
grupowych z wychowawcami;
- przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego.
7. Prowadzenie dokumentacji internatowej – dzienniki, plany pracy, dokumenty dotyczące
wychowanków, arkusze obserwacji, grafiki zajęć rewalidacyjnych, sprawozdania, protokoły,
notatki służbowe. Kontroli dokumentacji dokonywałem systematycznie pisemnym
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potwierdzeniem w dzienniku. W formie ustnej lub pisemnej kierowałem do poszczególnych
pedagogów wskazówki czy uwagi, jeśli takie były.
Wychowawcy poszczególnych grup przedstawili na Sesji Pedagogicznej 17.01.2018 r.
dokładne i wyczerpujące sprawozdania za pierwszy semestr. Nauczyciele zajęć
rewalidacyjnych również takie sprawozdania sporządzili.
8. Gromadzenie informacji o pracy wychowawców i nauczycieli zajęć rewalidacyjnych
poprzez codzienną obserwację pracy kadry pedagogicznej (punktualność, obowiązkowość,
podejście i stosunek do wychowanków, zaangażowanie, rzetelność i dyspozycyjność).
9. Został powołany zespół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, tematem
wiodącym jest kontynuacja profilaktyki zdrowotnej, działanie -przeciwko uzależnieniom. Nasz
zespół był odpowiedzialny za koordynację i przeprowadzenie programu pt. „Archipelag
skarbów” związanego z profilaktyką ryzykownych zachowań okresu dojrzewania (alkohol,
seksualność, narkotyki, przemoc itp.)
Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego rozwoju wychowanków oraz profilaktyka
zagrożeń.
10. Całościowe monitorowanie pracy internatu. Poleciłem wychowawcom zwrócić
szczególną uwagę na dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, aby zamiast wspierać i pomagać nie
okazały się zbyt dużym obciążeniem dla naszych wychowanków.
Pracownicy, którym kończyła się ważność badań okresowych, otrzymali skierowania
i wykonali te badania we właściwym terminie.
Wnioski z Nadzoru Pedagogicznego:
- z wielką troską zwracać uwagę na jak właściwszy dobór dodatkowych zajęć dla
poszczególnych wychowanków, aby osiągali jak najbardziej harmonijny rozwój;
- należy tworzyć jeszcze bardziej poprawne relacje pomiędzy chłopcami i wychowawcami w
celu aktywizacji wychowanków;
- zwracać większą uwagę na dobór metod i aktywizacji uczniów do tematyki zajęć, zbiórek,
tak aby odpowiadały konkretnym potrzebom i możliwościom wychowanków;
- uatrakcyjnić formy realizacji zajęć, zbiórek z większym wykorzystaniem pomocy i środków
dydaktycznych;
- zachęcać i aktywniej włączyć do współpracy rodziców;
- wychowanków grup starszych w taki sposób motywować, aby chętniej chcieli uczestniczyć
w konkursach przeprowadzanych na terenie internatu;
- konieczne jest aby nauczyciele zajęć rewalidacyjnych systematycznie zgłaszali tzw. okienka
z powodu np. nieobecności ucznia
- wciąż czuwać i na bieżąco prowadzać naprawy, drobne remonty, itp. aby zapewnić
i zwiększyć bezpieczeństwo w internacie.
Ewaluacja wewnętrzna
Ewaluacja w roku szkolnym 2017 była kontynuacją działań, które zostały
przeprowadzone w poprzednim roku. Wynikały one z opracowania przygotowanej ankiety dla
młodzieży, mającej na celu określenie skali zagrożeń chłopców: narkomanią, uzależnieniem
nikotynowym, alkoholowym zagrożeniami związanymi z pornografią. W jej wyniku
otrzymaliśmy informacje jaka jest świadomość młodych ludzi na temat szkodliwości
związanych z tymi zachowaniami. Analizy i wyciągnięte wnioski z ankiet, pozwoliły nam
przygotować adekwatny do potrzeb plan ewaluacji wewnętrznej. Jej głównym tematem była „
Profilaktyka zagrożeń pornograficznych w cyberprzestrzeni”. Najważniejszym z
zaplanowanych działań było spotkanie z grupą ludzi, którzy mówili świadectwa z własnego
życia mówiące o szkodliwości pornografii i jej negatywnym wpływie na życie. Były też
zainicjowane spotkania w małych grupach na których wychowankowie mogli zadawać
pytania i otwarcie mówić o trapiących ich problemach. Wychowankowie oglądali także film
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edukacyjny na temat szkodliwości pornografii i jej wpływie na relacje społeczne i negatywne
postrzeganie zewnętrznego świata.
W czerwcu 2017 roku przeprowadzono ankietę w której zadano 9 pytań. Jednym z
pytań było: Czy czujesz się zachęcony do większego unikania pornografii? W ankiecie
wzięło udział 21 mieszkańców internatu Z wyników ankiety wynika, że na spotkaniu
profilaktycznym w internacie większość uczniów została zachęcona do większego unikania
pornografii. Około połowa z nich dowiedziała się na spotkaniu przydatnych rzeczy odnośnie
ryzykownych zachowań seksualnych.
Jednocześnie ważną informacją jest fakt korzystania z pornografii w ciągu ostatniego
miesiąca przez 7 z 14 uczniów. Oraz traktowanie pornografii i masturbacji w sposób
neutralny.
Na podstawie wyników ankiety oceniam, że spotkanie profilaktyczne przyniosło pozytywny
efekt. Jednocześnie wyraźnie widać potrzebę dalszej pracy w zakresie profilaktyki
ryzykownych zachowań seksualnych z młodzieżą mieszkającą w internacie Domu Chłopców
OSW w Laskach.
Wnioski ogólne:
1. Z niecierpliwością czekamy na remont naszego Internatu ponieważ stan techniczny
obecnego budzi bardzo duże zastrzeżenia i obawiam się, że w nieoczekiwanym momencie
może dojść do poważnej awarii, która uniemożliwi jego dalszą eksploatację.
2. Na bieżąco jako kierownik internatu Domu Chłopców program oszczędnościowy mający
na celi zmniejszenie kosztów funkcjonowania Internatu. W tym celu wprowadziłem
następujące działania w organizacji:
a. Mimo zmniejszenia o trzy osoby liczby pomocy wychowawczych nadal zatrudniamy tylko
dwóch panów pracujących na dyżurce. (pozostałe dyżury pełni s. administratorka i panie
sprzątaczki).
b. Przez s. administratorkę tak zostały ustawione dyżury na jadalni i stołówce, aby wszystkie
prace były wykonane w jak najbardziej optymalnym składzie, na tyle na ile tylko jest to
możliwe, bez generowania dodatkowych dni do późniejszego odbioru.
c. Z powodu zbyt dużego obciążenia zajęciami dodatkowymi naszych wychowanków, po
wnikliwej analizie i konsultacjach w niektórych przypadkach zmniejszyliśmy ilość tych zajęć.
d. Oszczędniej dysponujemy zakładowym transportem. Tam gdzie jest to możliwe
angażujemy rodziców poszczególnych wychowanków w dojazdy do lekarzy specjalistów.
Sami gdy tylko jest to możliwe korzystamy z transportu publicznego.
e. W czasie okresów wielu zachorowań na bieżąco monitoruję pracę wychowawców w
grupach, wspomagając i łącząc pracę wychowawców grup sąsiadujących ze sobą, i w
wspomagając poszczególne grupy własną pracą, co przyczynia się do dużych oszczędności
(nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych dyżurów).
f. Wnikliwie analizuję pracę wychowawców w weekendy, łącząc tam gdzie jest to możliwe
grupy (w przypadku małej ilości wychowanków)
g. W niektórych przypadkach poprosiliśmy nauczycieli szkoły muzycznej, aby zajęcia były
prowadzone w naszej świetlicy, dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzania
dodatkowych dyżurów.
Leszek Połomski – kierownik
Sprawozdanie z pracy
w Internacie Szkół Specjalnych w Laskach
rok 2017
Internat Szkoły Specjalnej liczył w styczniu 2017 r. (II semestr roku szkolnego
2016/2017) 20 wychowanków w tym 3 dojeżdżających. Wychowankowie mieszkali w 3
grupach internatowych:
Gr. I – 8 chłopców
31

Gr. II – 7 chłopców
Gr. III – 5 chłopców (grupa najmłodsza)
Bezpośrednio z dziećmi pracowało 6 wychowawców i 2 osoby – jako pomoc wychowawcza.
Od września 2017 r.(I semestr 2017/2018) Internat Szkoły Specjalnej liczy
17 wychowanków.
Wychowankowie mieszkają w 3 grupach internatowych:
Gr. I – 9 chłopców
Gr. II – 3 chłopców (głucho-niewidomi)
Gr. III – 5 chłopców (grupa najmłodsza)
Bezpośrednio z dziećmi pracuje 8 wychowawców i 3 osoby – jako pomoc wychowawcza.
Przy dyżurach nocnych pomagają pp. Pilaszkowie.
Wychowankowie gr. I – to uczniowie kl. III Gimnazjum i kl. I PP
gr. II – uczniowie kl. VI SPS
gr. III – to uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej.
Grupy internatowe są bardzo zróżnicowane pod względem sprawności intelektualnej,
emocjonalnej i społecznej. Większość chłopców wymaga dużo indywidualnej pomocy i
stałego motywowania przy wykonywaniu codziennych czynności. Chłopcy bardziej
samodzielni osiągają sukcesy w zajęciach samoobsługowych, w nauce gry na instrumentach,
w orientacji przestrzennej i w innych dziedzinach. Pomimo zróżnicowania pod względem
sprawności istnieje wzajemne zrozumienie pomiędzy chłopcami, rodzinna atmosfera,
wzajemna pomoc i przywiązanie.
Dużym wydarzeniem w Internacie było przyjście we wrześniu 3 chłopców głuchoniewidomych. Do ich potrzeb zostały przystosowane pomieszczenia internatowe i szkolne
oraz na nowo utworzony zespół wychowawców i nauczycieli. W większości są to osoby, które
już mają wieloletnie doświadczenie w pracy z naszymi wychowankami, ale doszły też osoby
nowe. Wszyscy mają odpowiednie kwalifikacje i praktykę. Czas od września, czyli od
zamieszkania chłopców w Internacie pokazuje wiele pozytywnych stron tej decyzji. Chłopcy
dość szybko opanowali topografię nowego budynku a co ważniejsze nawiązali dobre relacje
z innymi chłopcami. Uczestniczą w codziennym życiu Internatu oraz w zajęciach
rewalidacyjnych: hipoterapii, dogoterapii i basenie.
Zajęcia dodatkowe edukacyjno - rewalidacyjne
Orientacja przestrzenna.
Prowadzona jest przez 2 nauczycieli dla 7 wychowanków
Agnieszka Przygodzka - 3 wychowanków: Eryk Komorowski (60 min), Jakub Przyborowski
(45min), Alan Goszczycki (180 min).
Elżbieta Pawluk – 4 wychowanków: Sebastian Dachnowicz (180 min), Paweł Zieliński (45
min), Michał Brylovas (45 min), Dawid Kulesza (45 min).
Rehabilitacja wzroku.
Monika Saczek – Filip Niedojadło (1 raz w tygodniu – 45 min)
Anna Głuchowska – Sebastian Dachnowicz (1 raz w tygodniu - 45 min).
Hipoterapia
Zajęcia z hipoterapii prowadzone są przez Roberta Michalskiego i jego kadrę. Uczestniczy w
nich 14 wychowanków: Eryk Komorowski, Paweł Zieliński, Jakub Przyborowski, Adam
Królikowski, Bartek Siwiński, Alan Goszczycki, Filip Niedojadło, Sebastian Dachnowicz,
Michał Brylovas, Mateusz Żukowski, Patryk Sołtys, Michał Caldarar, Piotr Radaszkiewicz,
Maciek Siwik. Niektórzy chłopcy oprócz jazdy hipoterapeutycznej i elementów nauki jazdy
konnej uczą się jeszcze pracy
w stajni, czyszczenia i opieki nad końmi. Szczególnie zaangażowany w tej dziedzinie jest
Alan Goszczycki i Sebastian Dachnowicz.
Dogoterapia
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Zajęcia z dogoterapii prowadzi Anna Możdżeń. Korzysta z nich 4 wychowanków: Maciej
Siwik, Andrzej Lazorenko, Dawid Kulesza i Michał Caldarar. Zajęcia są prowadzone
indywidualnie a ich czas trwania wynosi od 15 do 60 minut, w zależności od możliwości
uczestników.
Basen
Mogą z niego korzystać wszyscy chłopcy.
Zajęcia w Fundacji Sinapsis - uczestniczy jeden wychowanek Filip Niedojadło.
Teresa Borczon – s. Liliana - kierownik

Sprawozdanie z pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
im. św. Tereski w Rabce – Zdroju
rok 2017
W roku sprawozdawczym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących uczyło się 35 uczniów z niepełnosprawnością
sprzężoną w Szkołach: w Szkole Podstawowej Specjalnej z klasami Gimnazjum – 25, w
Szkole Przyspasabiającej do Pracy – 7 oraz w Przedszkolu – 3 dzieci. W ramach
działalności Ośrodka funkcjonuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niewidomego i
Słabowidzącego, terapią wczesnej interwencji obejmowaliśmy systematycznie 6 dzieci, a
także przyjmowano inne dzieci z dysfunkcją wzroku na konsultacje i diagnozy wynikające z
bieżących i doraźnych potrzeb. W Internacie mieszkało 29 wychowanków w 4 grupach
internatowych, pozostali wychowankowie przynależą do grup. Wszyscy wychowankowie
naszego Ośrodka to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną : z dysfunkcją
wzroku i niepełnosprawnością intelektualną ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
rehabilitacyjnymi.
Praca dydaktyczno wychowawcza
w
Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Rabce - Zdroju przebiegała harmonijnie z uwzględnieniem specjalnych
potrzeb edukacyjnych i rewalidacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną
w korelacji z Indywidualnym Programem Edukacyjno - Terapeutycznym dostosowanym do
indywidualnych możliwości każdego wychowanka. Podejmowano działania umożliwiające
wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności uczniów oraz
przygotowanie do
samodzielnego funkcjonowania w życiu na miarę indywidualnych możliwości każdego
wychowanka. U wychowanków odnotowano postępy i osiągnięcia według indywidualnych
możliwości i predyspozycji każdego ucznia. Wszyscy wychowankowie potrzebowali stałej
pomocy tyflopedagogicznej i rehabilitacyjnej podczas codziennego funkcjonowania.
W szkołach stosowano różne środki dydaktyczne, metody i formy
pracy
uwzględniające indywidualne potrzeby i psychofizyczne możliwości uczniów w celu
osiągnięcia
jak najlepszych wyników edukacyjnych w ramach realizacji podstawy
programowej. Uczniowie niemówiący posługiwali się alternatywnymi metodami komunikacji.
Uczniowie byli na Zielonych Lekcjach, brali udział w wielu wycieczkach dydaktycznych
wynikających z podstawy programowej oraz w lekcjach muzealnych np. pt. ,,Jak to ze lnem
było”, W Muzeum Zabawki Ludowej w Stryszawie w warsztatach „Dzień z życia w Afryce” w
Parku Edukacji Globalnej w Krakowie, w warsztatach ,,Pan Majsterkowo” itp. W szkole
zorganizowano dla uczniów spotkanie ze Strażą Miejską oraz warsztaty pt .„Pierwsza pomoc
przedmedyczna”. 19.V.2017 - w naszym Ośrodku odbył się DZIEŃ OTWARTY DLA
RODZICÓW, którzy mieli możliwość uczestniczyć w lekcjach szkolnych i zajęciach
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rewalidacyjnych prowadzonych przez nauczycieli i rehabilitantów oraz zostali zaproszeni na
program artystyczny z okazji Dnia Matki.
W zakresie rewalidacji wychowankowie uczęszczali na zajęcia rehabilitacyjne,
edukacyjne i rewalidacyjne tj. orientacja przestrzenna, terapia widzenia, rehabilitacja
ruchowa, logopedia, masaż oraz raz w tygodniu wychowankowie korzystali rotacyjnie z zajęć
na basenie i z hipoterapii.
W Ośrodku dbano o rozwój życia religijnego. Dzieci i młodzież miały możliwość
rozwijać i pogłębiać swoją wiarę w Boga, poprzez modlitwę, udział w Mszy Świętej i w
różnych nabożeństwach wynikających z Roku Liturgicznego. W dniach 20-21.III.2017
uczniowie uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych pod hasłem ,, Bóg zna mnie po
imieniu ", które poprowadził ks. Henryk Łodziana Salwatorianin z Krakowa .
W roku sprawozdawczym ważne wydarzenia religijne:
 W dniach 5 - 6. V.2017 - troje dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej
w
naszej kaplicy św. Franciszka , a jedna dziewczynka w swojej rodzinnej parafii.
 17.VI.2017 – dziewięciu uczniów z naszego Ośrodka w naszej kaplicy św. Franciszka
otrzymało Sakrament Bierzmowania udzielony przez ks. Proboszcza Dariusza Paculę.
 15.II.2017- otrzymaliśmy do naszego domu relikwie błogosławionego ks. Władysława
Bukowińskiego, który okresie od 1.IX.1931 do 20. VI.1935 roku był katechetą w
ówczesnym Gimnazjum św. Teresy w Rabce, z powyższego bezpośrednio przez ok.
jeden rok przebywał w budynku naszej Szkoły św. Tereski. 10.IX.2017 r. - delegacja
młodzieży wraz z pracownikami i siostrami uczestniczyła w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie w uroczystej koncelebrowanej, dziękczynnej Mszy Świętej pod
przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego z okazji
pierwszej rocznicy beatyfikacji bł. ks. Władysława Bukowińskiego.
 W dniach 19.III i 26.III.2017 - w ramach przeżywania Wielkiego Postu i przygotowań do
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wyjechaliśmy w dwóch terminach wspólnotą całego
internatu : wychowankowie wraz wychowawcami i siostrami do Myślenic na Misterium
Męki Pańskiej pt. ,,Ja Was posyłam” w reżyserii Piotra Piechy z Teatru Ludowego w
Krakowie. Sztuka pasyjna spektakl o bezgranicznej Miłości Boga do Człowieka…
6.VI.2017 - delegacja uczniów wraz z siostrami i pracownikami z naszego Ośrodku

uczestniczyła
w
ogólnopolskim
wydarzeniu
religijnym
w
Zakopanym.
Uczestniczyliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Mszy świętej
z udziałem Episkopatu Polski, w czasie której biskupi Polscy dokonali Uroczystego Aktu
poświecenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszej Kaplicy św. Franciszka w
dniach 4.IX. i 10.IX. 2017 w czasie Mszy świętej ponowiliśmy wszyscy w naszym Ośrodku
nasze oddanie Maryi poprzez modlitwę Aktem Poświęcenia Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. X.2017 – z racji obchodów 100 – lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej wspólnota
naszego ośrodka uczniowie, pracownicy, siostry i niektórzy rodzice pielgrzymowaliśmy
do ,,Polskiej Fatimy” do Zakopanego do Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach,
gdzie uczestniczyliśmy w Mszy świętej oraz zwiedzaliśmy to szczególne miejsce, które
powstało jako "wotum wdzięczności” za ocalone życie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Motywując wychowanków do aktywności organizowaliśmy w Ośrodku różne
wycieczki o charakterze poznawczym, kulturalnym, dydaktycznym i rekreacyjnym np.:
- w ,, Roku św. Brata Alberta ” do Zakopanego na Kalatówki,
- wyjazdy do Lasek z okazji na Święta Ośrodka, na Święto Domu św. Stanisława
i św. Maksymiliana, połączone ze zwiedzaniem Warszawy,
- Wycieczka do Radłowa – śladami bł. Karoliny Kózkówny , do Wrocławia i Legnicy – miejsca
,,Cudu Eucharystycznego”, do Pszczyny, do Mini ZOO w Wieciurkce, do ZOO w Krakowie
- pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu - dzieci komunijne i młodzież
bierzmowana,
- do Muzeum ,,Domu Rodzinnego Jana Pawła II” w Wadowicach.
- wyjścia do kina na filmy: ,, Zerwany Kłos” , ,,Fatima,”, ,, Dwie Korony”, ,,Józef i Maryja”
oraz do teatru ,,Rabcio” - spektakle: ,,Zimowa Przygoda”, ,,Pchła Szachrajka”, ,,Tomcio
Paluszek”
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W zakresie wychowania fizycznego i troski o zdrowie wychowankowie byli objęci
troskliwą opieka wychowawczą uwzględniającą zdrowy tryb życia, higienę
i
bezpieczeństwo. Realizowano zadania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Odbywały się
stałe pogadanki z pielęgniarką dotyczące zdrowia i higieny. Zorganizowano w Ośrodku
spotkanie - prelekcję dla wszystkich wychowanków z lekarzem p. Lucyną Żuchelkowską
pt. ,,Zdrowie i zdrowy tryb życia”. Uczniowie byli objęci stałą opiekę lekarską,
pielęgniarską i psychologiczną.
Wychowankowie codziennie korzystali ze spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu.
Organizowano dłuższe spacery do Parku Zdrojowego i wyjścia w góry : Maciejowa,
Bania, Grzebień, Polczakówka.
Uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w kilku imprezach sportowych :
W roku sprawozdawczym dwukrotnie wzięli udział w Krakowie w zawodach sportowych
dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wioślarstwa halowego na ergometrach
zorganizowanym przez UKS NPS „Salwator”. Uczestniczyli w zawodach w ramach XVIII
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" oraz w X
Ogólnopolskich Mistrzostwach Uczniów Niewidomych i Słabowidzących na ergometrze
wioślarskim - zdobywając III miejsce. Kontynuacją wzajemnej współpracy były zawody
sportowe zorganizowane dla wszystkich uczniów w naszym Ośrodku w Rabce w
zakresie wioślarstwa halowego z udziałem zaproszonych Mistrzów Polski i Europy w
„pływaniu” na ergometrach wioślarskich : Łukaszem Matyją i Robertem Niesieczyńskim absolwentami Ośrodka dla Niewidomych w Krakowie.

Uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu „Sportem połączeni” zorganizowanym przez
Powiat Nowotarski i przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Nowym
Targu. W programie sportowego wydarzenia były zajęcia na basenach termalnych „
Termy Szaflary” - zawody, zabawy i aerobik wodny.
 Wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka wzięli udział
w XV Spartakiadzie
Integracyjnej Dzieci i Młodzieży w Rabce - Zdrój pod patronatem mistrza olimpijskiego
Roberta Korzeniowskiego – realizacja wydarzenia w ramach Małopolskich Dni Osób
Niepełnosprawnych. Spartakiada dotyczyła kilku dyscyplin sportowych, uczniowie brali
udział w różnych konkurencjach zdobywając medale.
Stałą troską była współpraca z rodzicami wychowanków poprzez kontakt
telefoniczny lub osobisty w czasie odwiedzin i rozjazdów uczniów do domu. W tym czasie
omawiano z rodzicami ważne kwestie wychowawcze, dydaktyczne i zdrowotne.
Wszyscy pedagodzy Ośrodka aktywnie włączali się w przygotowywanie wraz
z wychowankami ważniejszych uroczystości w szkole i internacie.
Jak co roku, przeżywaliśmy w Ośrodku dwie ważne uroczystości: Święto Domu
i Spotkanie Opłatkowe, w których uczestniczyli różni goście: Matka Generalna sióstr FSK,
delegacja dyrekcji i Zarządu TOnOS z Lasek, goście z Delegatury Kuratorium z Nowego
Targu i z Rabki z różnych instytucji z którymi współpracujemy wraz z p. burmistrz Ewą
Przybyło.
7. X. 2017 rozpoczęto obchody Święta Patronalnego Szkoły im. św. Tereski
uroczystą Eucharystią koncelebrowaną przez pięciu kapłanów pod przewodnictwem księdza
dziekana ks. Dariusza Paculi. W programie obchodów Święta Domu została zaprezentowana
przez s. Albertę Chorażyczewską FSK wystawa plenerowa o Matce Elżbiecie Róży Czackiej
pt. ,,POWRACAJĄCA OBECNOŚĆ”. Następnie goście zostali zaproszeni do sali
widowiskowej, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami wystawili spektakl pt. ,, BRAMA DO
NIEBA”. W godzinach 14.00-16.00 delegacje młodzieży, pracowników i sióstr trwały w
kaplicy św. Franciszka na wspólnej modlitwie, włączając się w ogólnopolską w inicjatywę
modlitwy ,,RÓŻANIEC DO GRANIC”, a w późnych godzinach popołudniowych odbyła się
wspólna zabawa przy muzyce zespołu ,,Kawałek świata”.
13. XII. 2017 odbyło się Spotkanie Opłatkowe,
w czasie którego uczniowie
wystawili współczesne Jasełka pt. „Nie ma miejsca dla Ciebie”. Po wrażeniach
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artystycznych, przemówieniach okolicznościowych i życzeniach, nastąpiło dzielenie się
opłatkiem i wspólna wieczerza wigilijna wraz z kolędowaniem.
Inne ważne uroczystości w Ośrodku :
 W ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przeżywaliśmy w
Ośrodku 29.III.2017 przedświąteczne Spotkanie Wielkanocne. Nauczyciele wraz z
uczniami przygotowali przepiękną świąteczno - wiosenną dekorację i zaprezentowali
program słowno- muzyczny ukazujący tradycje i zwyczaje wielkanocne, w czasie
spotkania wybrzmiały także świąteczne życzenia. Wszyscy podzieliliśmy się
symbolicznym jajkiem, życząc sobie nawzajem radości i nadziei życia. .
 13. X . 2017 - Dzień Edukacji Narodowej rozpoczął się od prezentacji multimedialnej
o gronie pedagogicznym, następnie udaliśmy się do w kaplicy na wspólną modlitwę
różańcową w intencji nauczycieli. Po słodkim poczęstunku odbyły się zawody sportowe
w wioślarstwie halowym z udziałem Mistrzów Polski i Europy w „pływaniu” na
ergometrach wioślarskich : Łukaszem Matyją i Robertem Niesieczyńskim - absolwentami
z Ośrodka dla Niewidomych w Krakowie.
 28. XI.2017- odbyło się
spotkanie z okazji Święta Zgromadzenia Sióstr FSK
w czasie którego dedykowano siostrom montaż słowno - muzyczny o Matce Elżbiecie
Róży Czackiej przygotowany przez dziewczęta z Internatu z gr. III.
W Ośrodku starano się stworzyć serdeczną i życzliwą atmosferę opartą na
wzajemnym szacunku, akceptacji i współpracy poprzez różne wspólne zabawy z dziećmi
i spotkania o charakterze rekreacyjno – integracyjnym:
 Odbywały się zabawy taneczne z zespołem „Kawałek Świata” z okazji Święta Domu,
Zabawa Andrzejkowa, Bal Karnawałowy wraz z gości ze Stowarzyszenia Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną .
 6.XII.2017 odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy
Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej z Krakowa, w czasie którego dzieci otrzymały
prezenty od darczyńców.
 1. VI. 2017 z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy w Ośrodku zabawę- dyskotekę na
świeżym powietrzu z niespodziankami i atrakcjami, z wędką szczęścia, następnie
ognisko o charakterze integracyjno – rekreacyjnym a 12.VI.2017 wizytą i zabawą w
Rabkolandzie z pomocą wolontariuszy zakończyliśmy obchody i świętowanie Dnia
Dziecka.
Edukacja artystyczna w naszym Ośrodku to kształtowanie i rozwój umiejętności
muzycznych, plastycznych i teatralnych w zakresie której podejmowano stałą pracę
poprzez udział w kołach zainteresowań plastycznych i muzycznych, warsztatach
teatralnych, w Zespole wokalno- instrumentalnym „Słoneczne nutki”, a także udział w
różnych konkursach w województwie małopolskim i ogólnopolskich np.
- udział w konkursach plastycznych: VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Cuda
Bożego Stworzenia” , Ogólnopolski Konkurs ,, Barwy Niepodległości” i Ogólnopolski
Konkurs ,,Świat mojej wyobraźni” oraz Konkurs Plastyczny ,,Świąteczne drzewko” ,
,,Pisanka wielkanocna”
- w konkursach muzycznych : w XIV Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym dla Osób
Niepełnosprawnych w Trzebini, w Konkursach Kolęd i Pastorałek w Sułkowicach i w
Śląskim Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym przy Zespole Szkół w Rabce –
Zdroju.
Wychowankowie biorąc udział konkursach doświadczali osobistej satysfakcji i radości
zdobywając wyróżnienia i dyplomy, a także promowali nasz Ośrodek.
Odbyło się w Ośrodku kilka uroczystości o charakterze artystyczno - muzycznym:



12. I.2017 - wspólne kolędowanie z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im.
Seweryna Goszczyńskiego z Nowego Targu.
19.I. 2017 - wychowankowie naszego Ośrodka na naszej szkolnej scenie wystawili
Jasełka pt. ,,Dar człowieka dla Boga” dla społeczności rabczańskiej - ok. 260 osób.
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24.I. 2017 – z wizytą do naszego Ośrodka przybyli ,,Kolędnicy Misyjni” młodzież z
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera z Rabki – wspólne kolędowanie.
25.I.2017 –odbyło się nasze wspólne ,, Tereskowe Kolędowanie ”, w czasie którego na
początku gościnnie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina z
Rabki – Zdroju: chór „Chochliki” pod dyrekcją Małgorzaty Majdy i zespół instrumentalny
pod dyrekcją Piotra Dziechciowskiego. W dalszej części kolędowania nasi uczniowie
prezentowali swoje umiejętności wokalno - muzyczne, za które zostali nagrodzeni.
26 I. 2017 - na naszej szkolnej scenie wystąpiły przedszkolaki ze Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek z Rabki – Zdroju z przedstawieniem ,,Jasełka Teofila”.
21.IV.2017 - w naszym Ośrodku odbył się wyjątkowy koncert pt. ,,Muzyka łączy
narody” pod patronatem p. burmistrz Ewy Przybyło. Koncert został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejski Ośrodek Kultury. W
czasie koncertu wystąpił Chór Landfrauen z Murrhardt z Niemiec oraz Uniwersytecki Chór
Cantabile. Koncert poświadczył dewizę, że muzyka i śpiew naprawdę łączą ludzkie
serca.
25.V.2017 – zorganizowaliśmy spotkanie z zespołem ,,Krzesani” by przybliżyć uczniom
z Lasek w ramach Zielonych Lekcji oraz wychowankom z naszego Ośrodka muzykę i
tradycję góralską.
30.V.2017 – gościliśmy w naszym Ośrodku Teatr Ewangelizacyjny ,,Eden” z Wieliczki ze
spektaklem ,,Odważny Pastuszek” – oparty na motywach przypowieści o biblijnym
Dawidzie.
7.XII.2017 – na naszej szkolnej scenie aktorzy z Teatru Eden wystawili przedstawienie
pt. "Opowieść Wigilijna" - adaptacja opowieści Karola Dickensa.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej i artystyczno - kulturowej to również wyjścia
i wyjazdy na różne koncerty np.:
- koncert w Filharmonii Krakowskiej, koncert pt. SAKROSONG 2017 w Nowym Targu ,
- Koncert Kolęd i Pastorałek różnych chórów oraz chóru Cantantes Angelicus w kościele
św. Teresy;
- Koncert Noworoczny w ,,Teatrze Rabcio”;
- Wielkopostny Koncert w Rabce ,,Miłość wszystko zwycięża” w hołdzie Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II w 12 rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca w kościele św. Teresy;
- koncert zespołu ,, Triola, Triole, Triolki” oraz 41 Karpacki Festiwal Dziecięcych
Zespołów Regionalnych w amfiteatrze w Rabce- Zdroju ;
W roku sprawozdawczym szczególnie ważnym przedsięwzięciem artystycznomuzycznym w naszym Ośrodku były raz w miesiącu od czerwca do grudnia, z przerwą
wakacyjną ,,Spotkania z Panią Melodią”
- zajęcia umuzykalniające dla dzieci
niepełnosprawnych realizowane przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w
Krakowie w ramach programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury”.
,,Spotkania z Panią Melodią” był to czas spotkań z artystami z Filharmonii Krakowskiej, a
dzięki nim kontakt z muzyką graną na „żywych” instrumentach przez zawodowych
muzyków. W czasie zajęć dzieci poznawały instrumenty, wspólnie muzykowały, uczyły
się tańców, śpiewały, słuchały utworów muzyki klasycznej, miały okazję do własnej
improwizacji muzycznej za pomocą ruchów, gestodźwięków.
Dbaliśmy o poznawanie tradycji i historii, kształtowano u dzieci i młodzieży
poczucie tożsamości narodowej poprzez udział w uroczystościach patriotycznych,
podejmując tym samym współpracę ze środowiskiem lokalnym.:
- We wrześniu uczestniczyliśmy
w obchodach patriotycznych w mieście Rabce
upamiętniających 78 rocznicę II Wojny Światowej : udział w Mszy świętej w kościele Św.
Marii Magdaleny, przemarsz na cmentarz parafialny.
- W dniu Święta Niepodległości udział w uroczystej Mszy świętej z udziałem pocztów
sztandarowych w kościele św. Teresy i w pochodzie na cmentarz parafialny.
- Udział w Orszaku Trzech Króli, w Drodze Krzyżowej ulicami miasta.
Ważnym wydarzeniem w naszym Ośrodku była wystawa plenerowa o Matce
Elżbiecie Róży Czackiej pt. ,,Powracająca obecność”
usytuowana przy kaplicy
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św. Franciszka w dniach od 26 sierpnia do 22 października 2017 roku. Wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem osób indywidualnych z Rabki, a także autorka
wystawy
s. Alberta Chorążyczewska FSK trzykrotnie wystąpiła z wykładem
wprowadzającym do wystawy , przybliżając postać Matki Czackiej Założycielki Dzieła
Lasek :
- 27. VIII. 2017 - wykład dla osób uczestniczących w niedzielnych Mszach świętych
w naszej kaplicy,
- 1. IX. 2017 - wykład dla pracowników Ośrodka w czasie Sesji Pedagogicznej,
- 7. X. 2017 – wykład dla gości z okazji Święta Domu.
W roku sprawozdawczym odbywały się dla wszystkich pracowników szkolenia:
- konferencje z zakresu formacji duchowej prowadzone systematycznie przez ks.
Profesora Edwarda Stańka z Krakowa;
- mgr Ewa Demczuk poprowadziła warsztaty z zakresu arteterapii pt. ,,Wspieranie
rozwoju dziecka przez zastosowanie w pracy dydaktyczno- wychowawczej elementów
arteterapii- muzykoterapia, bajkoterapia, dramatoterapia”;
- s. Alberta Chorązyczewska FSK w wykładzie wprowadzającym
do wystawy
o Matce Elżbiecie Róży Czackiej pt. ,,Powracająca Obecność” przybliżyła postać
Założycielki Dzieła Lasek;
- dr Józef Placha z Lasek z wykładem pt. ,,Rola wiary religijnej w integralnym modelu
rewalidacji osób niewidomych.”
- psycholog Katarzyna Wnęk – Joniec z Krakowa poprowadziła dla grona
pedagogicznego warsztaty
pt. ,,Lepiej rozumiem - mądrzej prowadzę… Lepiej
rozumiem – mądrzej kocham… o skutecznym wsparciu dawanym Dziecku.”
W dniach 29.IX – 1.X.2017 - delegacja wychowawców, sióstr i nauczycieli wraz
z p. dyr. Elżbietą Radiowską oraz ks. kapelanem Józefem Kapcią uczestniczyli
w Spotkaniu Przyjaciół w Laskach zorganizowanym z racji obchodów 100 – lecia
Zgromadzenia FSK.
W naszym Ośrodku w ramach Awansu Zawodowego jedna nauczycielka
uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.
W Ośrodku działał Wolontariat ,,Zobaczyć Świat” w ramach którego
podejmowano stałą współpracę z wolontariuszami: z Gimnazjum z Raby Wyżnej, z LO
im. E. Romera z Rabki, Wolontariat z grupy ,,Caritas” ze Spytkowic , uczniowie ze
Szkoły św. Rodziny z Rabki oraz z OHP ze Skomielnej, którzy czynnie i aktywnie
włączali się w różne wydarzenia np. wyjście z okazji Dnia Dziecka do Rabkolandu,
pomoc w Zabawach Andrzejkowej i Karnawałowej, pomoc w Integracyjnej Spartakiadzie
dla dzieci i młodzieży na rabczańskim stadionie, wyprawa na stok saneczkowy, zajęcia
plastyczne itp. Zainicjowano dla wszystkich wychowanków w Ośrodku systematyczne
spotkania czytelnicze z wybraną książką w myśl idei ,,Cała Tereska czyta dzieciom”,
którą czytali raz tygodniu wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa
Tischnera z Rabki. Dom w Rabce w ciągu całego roku
przyjmuje gości
wypoczywających w górach: osoby indywidualnie lub grupy zorganizowane np.
- 28.II.2017- w ramach IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu gościliśmy
w naszym domu grupę ok. 20 osób, której organizatorem był Rabczański Uniwersytet III
Wieku,
- w dniach 21-23. IV. 2017 – wycieczka gr. VIII z Internatu Dziewcząt ,
- w dniach 18-12. V. 2017– Zielone Lekcje Młodzieży z Jabłonek z Lasek ,
- w dniach 22-26. V. 2017– Zielone Lekcje dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lasek.
W czasie wakacji przyjęto grupę osób niepełnosprawnych z Ruchu ,,Wiara i Światło”, Dom
Dziecka z Gliwic, rekolekcje ,,Spotkania Małżeńskie”, chór z Politechniki Śląskiej.
W czasie wakacji w dniach od 8.VII- 20.VII. 2017 - 21 uczniów z naszego Ośrodka
skorzystało z wyjazdu nad morze do naszego Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego
w Gdańsku- Sobieszewie uczestnicząc w Turnusie Usprawniająco – Wypoczynkowym .
Podsumowanie:
Celem pracy dydaktyczno- wychowawczej całego Zespołu Pedagogicznego było aktywne
włączanie wychowanków we wszystkie wydarzenia
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wynikające z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w Ośrodku w Rabce.
Udział wychowanków w różnych uroczystościach, wyjazdach i przedsięwzięciach miał na
celu integralny i wszechstronny rozwój naszych uczniów, wydobycie z nich maksimum
umiejętności i zdolności, a przez to wzmocnić poczucie własnej wartości.
dyrektor Ośrodka - Barbara Landowska - s. Irmina
SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ HIPOTERAPII I DOGOTERAPII
W OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W LASKACH W ROKU 2017
HIPOTERAPIA:
Prowadzona była przez Wandę Kozikowską, Dorotę Makowiecką, Roberta
Michalskiego, oraz pracującą na pół etatu Katarzynę Babicz-Kureczko.
Przy pracy z
końmi, oraz w trakcie zajęć przedpołudniowych w przedszkolu i szkole specjalnej stale
wspomagali nas wolontariusze.
Zajęcia obejmowały
wszystkie placówki Ośrodka, uczestniczyło
w nich
dziewięćdziesięcioro sześcioro wychowanków. W większości zajęcia miały charakter
rehabilitacji na koniu, uzupełnianej terapią poprzez kontakt z koniem. Terapeutyczna jazda
konna dotyczyła niektórych starszych i sprawniejszych uczniów. Zajęcia prowadziliśmy na
trzech koniach, typowa długość zajęć to trzydzieści minut.
Najczęściej dzieci były przywożone meleksami na zajęcia. Część przychodziła
samodzielnie, po niektórych podjeżdżaliśmy konno pod internaty. W okresie zimowym, ze
względu na pogodę większość zajęć prowadziliśmy na symulatorach jazdy konnej i w stajni.
Tradycyjnie zorganizowaliśmy dwie imprezy dla uczestników hipoterapii: Ognisko w
czerwcu na zakończenie roku szkolnego, oraz Spotkanie Wigilijne tradycyjnie odbywające się
stajni, jak zwykle z oprawą muzyczną wychowanków i wspólnym śpiewaniem kolęd.
Uczestniczyliśmy wraz z końmi w Procesji podczas Niedzieli Palmowej, podczas
Święta Rodziny w Przedszkolu, obchodów Dnia Dziecka. Pikniku Charytatywnego w
Laskach.
Przeprowadziliśmy dwukrotnie zajęcia pokazowe z hipoterapii i dogoterapii dla
zaprzyjaźnionych klas ze szkół warszawskich.
W wakacje prowadzone były zajęcia
hipoterapii dla uczestników turnusu
rehabilitacyjnego zorganizowanego w Laskach.
Nasz
Ośrodek od lat objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego. W 2017 roku aktywnie uczestniczyliśmy w warsztatach doszkalających
organizowanych przez Towarzystwo. W listopadzie wzięliśmy udział w Międzynarodowej
Konferencji Hipoterapeutycznej zorganizowanej w 25 rocznicę powstania Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Zajęcia w placówkach
Przedszkole - prowadziliśmy hipoterapię dla wszystkich dzieci mających zgodę lekarza.
Każdy z jedenastu przedszkolaków jeździł dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć staraliśmy się
dzieci oswoić ze zwierzętami, dodać pewności siebie i kształtować samodzielność, wyrobić
prawidłowy dosiad skutkujący rozluźnieniem, wyprostowaną postawą. Ćwiczyliśmy dużą i małą
motorykę, zmysł równowagi, koordynację, schemat własnego ciała; orientację przestrzenną ,
poszerzaliśmy słownictwo za pomocą piosenek, wyliczanek, zgadywanek. Większość dzieci
jeździła w poprzednich latach będąc w przedszkolu, lub korzystając z koni podczas okresowych
pobytów w ramach wczesnego wspomagania, dlatego są oswojone z końmi, rozluźnione,
dobrze utrzymują równowagę, aktywnie uczestniczą w zajęciach. Stopniowo uatrakcyjniamy
zajęcia, wprowadzając elementy ćwiczeń ruchowych: poklepywanie koni w różnych miejscach,
przesiadanie się, jazda tyłem, przekładanie przedmiotów. Niektóre bardzo lubią prowadzić
konia, wsłuchiwać się w dźwięki jakie wydaje.
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Dział Wczesnego Wspomagania korzystał z zajęć również dwa razy w tygodniu.
Najczęściej była to dwójka dzieci, czasami jeździło również ich rodzeństwo czy rodzic.
Często te dzieci są bardzo małe i podczas turnusu wiele rzeczy jest dla nich nowością – dużo
nowych osób i dużo nowych wymagań. Generalnie dzieci systematycznie przyjeżdżające na
turnusy stopniowo przekonują się do koni, choć często zaczynają od płaczu, i nie pomaga
nawet jazda na koniu razem z rodzicem.
Chłopcy Głuchoniewidomi przychodzili raz w tygodniu, uczęszczało ich trzech, oraz
absolwent Irek Horosz. Zawsze z ochotą uczestniczyli w zajęciach, wykazując różny stopień
zaangażowania, staraliśmy się pogłębić ich relacje ze zwierzęciem.
Podstawowa Szkoła Specjalna - jeździło ich dwadzieścia troje Największym
problemem u niektórych były częste wahania nastrojów, zachowania agresywne. Generalnie
rytm konia wyciszał je, niepożądane zachowania wygasały. Szczególne postępy w jeździe
na koniu robiły dzieci mające problemy z poruszaniem się. Nastąpiła poprawa zmysłu
równowagi, rozluźnienie, wzmocnienie mięśni. Część niestety była bardzo bierna, ale dzieci
lepiej funkcjonujące dużo wyniosły z tych zajęć zarówno w zakresie rozwoju fizycznego jak i
nawiązywania więzi ze zwierzęciem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kontrolą
wyrażania uczuć i obniżania napięcia, przełamywania leku, respektowania zasad.
Z Domu Dziewcząt przychodziło na konie dwadzieścioro uczennic, a z Domu
Chłopców dwudziestu siedmiu uczniów. Zajęcia były dostosowane do potrzeb i możliwości
poszczególnych wychowanków. Niektórzy mieli je wydłużone i każdorazowo oprócz jazdy na
koniu, pomagali w stajni, czyścili konie, opiekowali się kucykiem. Chłopcy też mieli kontakt z
psami, Bawili się z nimi w aportowanie, pokonywanie toru przeszkód, znajdowanie ukrytych
przedmiotów. Poznawali elementy szkolenia psów, opieki nad nimi.
Dom Św. Maksymiliana - na zajęcia przychodziło dziewięciu chłopców. Zajęcia były
ukierunkowane w zależności od potrzeb danego ucznia na usprawnienie funkcji
motorycznych, poprawę funkcjonowania w obszarze emocjonalnym, poznawczym i
społecznym. Oprócz jazdy hipoterapeutycznej i elementów nauki jazdy konnej, mieli zajęcia
w różnym zakresie: prace stajenne, czyszczenie koni, opieka nad kucykami. Czasami
wyprowadzali psa Williama na spacery.
DOGOTERAPIA:
Zajęcia z udziałem psa Williama prowadzone były przez p. Annę Możdźeń w
wymiarze około 10 godzin tygodniowo w następujących jednostkach: w Internacie Chłopców,
Internacie Dziewcząt oraz w Domu Św. Maksymiliana (najmłodsza grupa chłopców i dział
głuchoniewidomych). Formy i metody terapii były dostosowane do wieku, potrzeb, możliwości
i preferencji uczestników.
W Internacie Chłopców dogoterapia prowadzona była grupowo. Zajęcia trwały od 30
do 60 minut. Gry i zabawy prowadzone w ich trakcie polegały na nauce szybkości i refleksu,
współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, orientacji w przestrzeni a także stymulacji zmysłów.
Ćwiczona była ogólna sprawność fizyczna (spacery z psem, wyścigi) oraz motoryka mała (
np. nawlekanie smakołyków na sznurek). Zajęcia prowadzone były także w terenie, na wózku
zaprzęgowym. Ta forma dogoterapii bardzo aktywizowała uczestników, wspierała naukę
orientacji w terenie, czucie głębokie i równowagę.
W Internacie Dziewcząt zajęcia prowadzone były w grupie IV, specjalnej. Podejście
podopiecznych do psa oraz poziom ich aktywności były bardzo zróżnicowane, podobnie jak
w najmłodszej grupie chłopców z Domu Świętego Maksymiliana, dlatego też zajęcia miały
bardzo niejednolity charakter. W przypadku dzieci współpracujących polegały zazwyczaj na
rozwijaniu zdobytych w poprzednich latach umiejętności, poszerzaniu zasobu słownictwa,
ćwiczeniu pamięci na podstawie różnorodnych zabawek psa, określaniu kształtów
podstawowych figur geometrycznych oraz wykonywaniu coraz bardziej złożonych poleceń.
Poprzez zabawy z użyciem piłek i psich smakołyków o różnym kolorze, kształcie i fakturze
ćwiczona była koncentracja uwagi i pamięć oraz stymulowany był zmysł dotyku.
Dzieci które w tym roku rozpoczęły swój udział w zajęciach, były oswajane z psem,
zapoznawane z jego budową i na jej podstawie ćwiczony i utrwalany był schemat własnego
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ciała. Podopieczni poznawali akcesoria psa, uczyli się wydawania podstawowych komend
oraz zasad zachowania się przy zwierzęciu.
W zajęcia z głuchoniewidomymi skupiały się przede wszystkim na tym, by za
pośrednictwem psa nawiązać kontakt z ich uczestnikami, zmobilizować do jakichkolwiek
czynności, zainteresowania i ruchu fizycznego. Dzieci karmiły psa smakołykami, z pomocą
terapeuty wybierały odpowiednie przedmioty/zabawki ze specjalnej torby i podawały je psu.
Przytulały i głaskały zwierzę oraz uczyły się pokazywania mu gestem podstawowych
komend.
Robert Michalski – koordynator działu
Sprawozdanie z pracy
w Domu Dziecka Niewidomego
rok 2017
Sytuacja ogólna w roku 2017
Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie przy ul. Obrońców 24 prowadzony jest
od ponad 30 - lat przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach.
Obecnie w naszym domu mieszka siedmioro niewidomych podopiecznych, z czego sześcioro
z niepełnosprawnością sprzężoną. Ich rodziny biologiczne (poza jednym przypadkiem) nie
kontaktują się z nimi. Wszystkie dzieci mają unormowaną sytuację prawną.
1.
Wiktoria Borowska
2.
Mateusz Baran
3.
Patrycja Mikołajska
4.
Leszek Stefański
5.
Adam Królikowski
6.
Marysia Nogaj
7.
Patryk Mariusz Kalisz
Wszystkie dzieci uczęszczały do szkół w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach i otrzymali promocję do następnej klasy.
–
czworo dzieci do Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niewidomych;
1.
Wiktoria Borowska
2.
Mateusz Baran
3.
Patrycja Mikołajska
4.
Leszek Stefański
dwoje do Szkoły do Przysposobienia do Pracy dla Niewidomych
1.
Adam Królikowski
2.
Marysia Nogaj
jeden chłopiec do Liceum Ogólnokształcącego dla Niewidomych
1.
Patryk Mariusz Kalisz
Troje najstarszych w ciągu tygodnia (z wyjątkiem środy, bo Marysia i Patryk
uczęszczali na spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania do kościoła przy ul.
Nobla w Warszawie oraz dodatkowy j. angielski) przebywało w internacie w Laskach i
korzysta z zajęć rewalidacyjnych w Ośrodku: hipoterapii, pływalni, rehabilitacji ruchowej
(indywidualnej oraz grupowej), zajęć logopedycznych,sportowych, zajęć muzycznych
(pianino, chór, emisja głosu, trąbka), orientacji przestrzennej oraz ceramiki. W piątek po
zajęciach lekcyjnych przyjeżdżali na weekend do Domu przy ul. Obrońców 24.
Młodsze dzieci w ramach zajęć w Ośrodku korzystały z rehabilitacji ruchowej,
hipoterapii, dogoterapii, pływalni, terapii integracji sensorycznej oraz orientacji przestrzennej.
Ponadto uczęszczały do Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci MediPark na zajęcia z
logopedii, rehabilitacji ruchowej oraz SI z elementami pedagogiki ogólnorozwojowej oraz w
Domu Dziecka Niewidomego prowadzone były zajęcia terapii ręki, zajęcia edukacyjnowokalne z elementami Pedagogiki Serca prowadzone przez
p. Małgorzatę SzmitKontraciuk nauka gry na pianinie oraz nauka języka angielskiego. Wychowankowie w
czasie wolnym chętnie brali udział w imprezach sportowych taki jak:” SzybkoPoWoli” , „Onko
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Bieg” Bieg upamiętniający pamięć Zofii Morawskiej oraz
,, Wybiegaj Sprawność” ,
Opieka medyczna
Dzieci mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną w Rejonowej Przychodni
SZPZLO Warszawa Praga Południe oraz Przychodnia POZ w Laskach , jak również stałą
opieką specjalistyczną w Przychodni Neurologicznej dla dzieci ul. Dąbrowszczaków 5a
Warszawie, Poradni neurologicznej dla dzieci i młodzieży w Józefowie, Poradni
Stomatologicznej i Okulistyczna CZDz w Międzylesiu
Medi Parku Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci w Warszawie oraz Poradni
Endokrynologicznej i Nefrologicznej ul. Kopernika 43 Warszawie.
Opiek specjalistyczna:
1.
Adam Królikowski -internista, neurolog, logopeda, stomatolog
2.
Maria Nogaj- internista, ortopeda, logopeda, stomatolog
3.
Patryk Kalisz-internista,logopeda, stomatolog
4.
Wiktoria Borowska- pediatra, neurolog, nefrolog, okulista, ortopeda,terapia
SI,rehabilitacja, logopeda, stomatolog
5.
Patrycja Mikołajska-pediatra, okulista, ortopeda, stomatolog, logopeda, terapia SI.
rehabilitacja
6.
Leszek Stefański -pediatra, neurolog, endokrynolog, logopeda, stomatolog
7.
Mateusz Baran-pediatra, neurolog, terapia SI, rehabilitacja, logopeda, stomatolog,
System pracy
Pracownicy maja trójzmianowy system pracy (większość dyżurów nocnych ma
kierownik). Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju
podopiecznych. W domu panuje system tz. rodzinkowy , starsze chętnie bawią się z
młodszymi, wzajemnie cieszą się ze swoich codziennych sukcesów , często do siebie
zwracają się „siostrzyczko, bracie”, a pracowników nazywają „ciociami”. Utrzymujemy stały
kontakt z byłymi wychowankami, którzy chętnie przyjeżdżają na święta i wakacje, co bardzo
dobrze wpływa na ich rozwój emocjonalny.
Kadra zatrudniona w Domu Dziecka Niewidomego
1.
Kierownik wykształcenie wyższe pedagogiczne (pedagog ),
i podyplomowe - tyflopedagogika, jak również terapeuta zajęciowy, ukończony Kurs Rodzin
Zastępczych wg PRAIDE oraz umiejętności wychowawczych w ośrodku PORT w Warszawie,
1 etat.
2.
Wychowawca
•
wyższe pedagogiczne od stycznia do czerwca( rozwiązanie umowa) 1 etat
•
sierpień,październik -grudzień (umowa zlecenie 20h tygodniowo)– wykształcenie
wyższe pedagogiczne, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika sądowo- penitencjarna
oraz podyplomowe -terapia pedagogiczna
1.
Wychowawca - licencjat z pedagogiki specjalnej , studia magisterskie –
rehabilitacja(styczeń -sierpień 1 etat, od września aneks do umowy zmieniający na 1/2 etatu).
2.
Opiekunka dziecięca – wykształcenie średnie, kurs terapii ręki, kurs
tyflopedagogiczny; 1 etat.
3.
Pielęgniarka – wykształcenie średnie, kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kurs
szczepień, kurs kardiologiczny, kurs pediatryczny; 3/4 etatu.
4.
Pomoc gospodarcza – wykształcenie zawodowe, kurs tyflopedagogiczny, 1 etat.
5.
Kierowca – wykształcenie średnie, kurs tyflopedagogiczny, 1 etat.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników:
–
prenumerata czasopisma „Głos Pedagogiczny”
–
udział kierownika w szkoleniu „Analiza funkcjonalna zachowań trudnych”
W ramach wolontariatu współpracowaliśmy w 2017roku z:
- MOW Nr 2 w Warszawie,
- Szkoła Francuska przy ul. Nobla w Warszawie
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-Gimnazjum przy ul. Zwycięzców oraz ul. Paryskiej w Warszawie
-Liceum im. B. Prusa
-Szkoła Podstawowa Nr 143 w Warszawie
-Lektorem języka angielskiego
-Młodymi muzykami
-Bankiem DNB -remont toalety na piętrze w budynku przy ul. Obrońców 24
- Honorowi Dawcy Krwi PCK Krewcy Legioniści szczególnie R. Konopko
-Międzynarodowa Szkoła WINGTSUN
Wydarzenia i wspólne wyjścia wychowanków Domu Dziecka Niewidomego
•
Wspólne wyjścia m.in. do Muzeum Narodowego, na lodowisko do kina na film „Mały
Książe”w czasie ferii zimowych
•
Wyjazd w wakacje w Bieszczady
•
Wyjazd w wakacje nad morze do Krynicy Morskiej opłacony przez ks. J.
Wyszomirskiego i zaprzyjaźnionych motocyklistów
•
Obóz sportowy w Łebie oraz udział w Warszawskiej Pieszej Pielgrzymce do
Częstochowy( Patryk )
•
Cykliczne wyjścia do filharmonii
•
Wyjazd na premierę musicalu ,,Karol Wojtyła” w Krakowie
•
Koncerty skrzypcowe w DDzN
•
Systematyczne lekcje języka angielskiego (w soboty wszyscy wychowankowie, a we
środy indywidualne zajęcia)
•
Wyjścia na koncerty m.in. kolęd i bale m.in Bal Przebierańców w Nadarzynie
•
Wyjścia na mecze piłki nożnej oraz koszykówki Klubu Legia Warszawa
•
Przyjęcie I Komunii Świętej przez dwójkę naszych wychowanków(Mateusz, Wiktoria)
•
,,Zielona Szkoła” uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnejw Sobieszewie
•
Uczestnictwo wychowanków w biegach m.in. SzybkoPoWoli” , „Onko Bieg” „
Wybiegaj Sprawność” , bieg w Nadarzynie z Jackiem Kawalcem
•
Wyjście na rozpoczęcie i zakończenie sezonu motocyklowego
•
Wspólnie spędzone Święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia
•
Kolędowanie w Domu Dziecka Niewidomego
•
Spotkanie Mikołajkowe z trenerem T. Foder i młodymi koszykarzami MOS nr 7 Ochota
•
Spotkanie Mikołajkowe z Rotaract Warszawa Fryderyk Chopin
•
Spotkanie Mikołajkowe z młodzieżą gimnazjalną z ul. Raszyńskiej
Wsparcie finansowe
•
RBS wpłata 25 tys. złotych na wakacje dla wychowanków Domu Dziecka
Niewidomego
•
stypendium (4 tys. zł.) z Funduszu Stypendialnego Lisowskich- Smykowskich z
Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu dla Patryka Kalisza, z którego opłaca co
miesiąc swój pobyt w internacie w Laskach - 150zł
•
2tys. wpłata w grudniu na wychowanków DDzN
•
Systematyczne wpłaty 300zł od p. S. Korzeniowskiego
•
BudoKrusz 2 tys zł (na trampolinę dla DDzN oraz biurko i szafę dla Patryka Kalisza)
•
wiele wpłat z rozliczenia 1 % na TONOS wpłacanych z dopiskiem dla wychowanków
DDzN
•
Młodzież i Rodzice oraz Nauczyciel Jan Bałdyga z Gimnazjum 3020 zł(na wakacje
2017 dla wychowanków Domu Dziecka )
Drobne wsparcie materialne
•
Fundacja Entraide- owoce,soki,proszek do prania
•
ZUS Departament Świadczeń Emerytalno- Rentownych – prezenty mikołajkowe
•
Panie z Lions Club Warszawa Nike – pościel polarowa dla wszystkich wychowanków
jako prezent mikołajkowy
•
Club Miss Sporty przy ul Saskiej w Warszawie – kosmetyki dla wychowanków jako
prezenty mikołajkowe
Elżbieta Bochnak - kierownik
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI BIBLIOTEKI
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W LASKACH
2017/2018
BIBLIOTEKA CZARNODRUKOWA
W Bibliotece Czarnodrukowej zatrudniona jest jedna osoba (cały etat).
W roku 2017 przybyło 130 woluminów, z czego zakupy stanowi 106 woluminów,
a dary 24 woluminy.
Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017 r. jest następujący:
- księgozbiór główny - 23 638 woluminów
- księgozbiór podręczników i broszur - 8 033 woluminów
Ogółem wynosi 31 671 woluminów o wartości 394 816,67 zł.
W 2017 zarejestrowano w Bibliotece Czarnodrukowej 1 307 odwiedzin czytelników, którzy
wypożyczyli 1 624 woluminów. Średnia dzienna wypożyczeń to 8 woluminów.
Przybyło 9 nowych czytelników.
Od 9 lutego 2017 roku pomieszczenie Wypożyczalni było zamknięte. W pierwszej turze
został wykonany remont sufitu, wymiana lamp i pomalowanie jednej części Wypożyczalni.
Ostatnio została pomalowana druga część pomieszczenia, dzięki pomocy wolontariuszy.
Od tego roku Biblioteka Czarnodrukowa przejęła również wypożyczanie audiobooków i
filmów DVD.
BIBLIOTEKA BRAJLOWSKA
W Bibliotece Brajlowskiej zatrudnione są dwie osoby w wymiarze pełny etat i 3/4 etatu.
Księgozbiór Biblioteki liczy 5858 tytułów, tj. 18 590 tomów.
Z Biblioteki skorzystało w 2017 roku 55 uczniów i 13 osób dorosłych. Zarejestrowano 412
odwiedzin, wypożyczono 547 tomy (261 tytułów).
Przeprowadzono jedną lekcję biblioteczną. Do Biblioteki zapisało się 10 nowych czytelników.
BIBLIOTEKA
PODRĘCZNIKÓW BRAJLOWSKICH
Na początku roku szkolnego 2017/2018 zostało wypożyczonych 1 015 tomów podręczników
brajlowskich. Ponad 100 tomów zostało wysłanych do innych szkół w Polsce.
DZIAŁ BRAJLA
W Dziale Brajla w 2017 roku zostało wydrukowanych 19 tytułów (68 tomów)
s. Damiana Ewa Laske FSK – kierownik

TYFLOLOGIA - Laski
Sprawozdanie za 2017 rok
Dział Tyflologiczny zatrudnia 2 osoby na 2 etatach oraz wolontariat ½ etatu:
- Beata Hermanowicz – 1 etat, obsługa biblioteki Tyflologicznej, przyjmowanie grup,
praktyki studenckie;
- s. Benita Hadamik – 1 etat, kierownik Działu Tyflologicznego
- s. Gregoria Szarbiewska – wolontariat ½ etatu.
BIBLIOTEKA TYFLOLOGICZNA
Książki i maszynopisy:
Łączny stan na koniec 2017 roku wynosi 11 239 woluminów.
Nowe książki i maszynopisy są systematycznie inwentaryzowane, oprawiane i katalogowane
komputerowo i tradycyjnie. Każda pozycja została również zakwalifikowana do katalogu
tematycznego, który jest stale rozbudowywany i poszerzany o nowe hasła w celu ułatwienia
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wyszukiwania pozycji na dany temat. Trwa wymiana zniszczonych lub nieaktualnych kart
oraz aktualizacja katalogu i zbioru czasopism.
Czasopisma
Prowadzimy prenumeratę 13 tytułów polskich oraz 3, aktualnie przychodzących, czasopism
obcojęzycznych.
Obsługa użytkowników:
Czytelników: 331; Wypożyczeń: 581; Zwrotów: 563
Grupy odwiedzające Laski
Grupy studenckie
Grupy popularne:

6 grup
61 grup

93 osoby
1498 osób

Konsultacje
Przeprowadzono 12 konsultacji, wcześniej umówionych i zapisanych w terminarzu, jak
również wiele odbywających się na bieżąco, zarówno na miejscu jak i telefonicznie, zgodnie
z potrzebami naszych czytelników, studentów, czy pracowników różnego rodzaju instytucji.
Szczegółowy opis dostępny w sprawozdaniach z poszczególnych semestrów roku
szkolnego.
Praktyki i badania
W tym roku na terenie naszego Ośrodka przyjęliśmy 99 praktykantów i 18 magistrantów.
Konferencje
1. 05.04.2017r. - Rozwiązania prawne funkcjonowania placówek opiekuńczowychowawczych – Warszawa
2. 25.05.2017 r. – PlatMat – narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji
matematycznej uczniów niewidomych i słabowidzących w Instytucie Maszyn
Matematycznych w Warszawie.
3. 15.09 - Uniwersytet Rzeszowski - Wspieranie, rehabilitacja i zatrudnianie osób
niepełnosprawnych;
4. 10.10 - Instytut Tyflologiczny PZN w W-wie – „Pismo Braille’a - przeżytek czy
pożytek”?
5. 17.10 – Instytut Rehabilitacji Niewidomych „Szansa dla Niewidomych” - wystąpienie
na konferencji REHA, pt.: „Ze stu letnią tradycją w pracy z osobami niewidomymi
w XXI wiek” - Pałac Kultury w W-wie;
6. 27.10. – KUL Lublin – konferencja z okazji 5 rocznicy ratyfikowania Konwencji Praw
Osób Niepełnosprawnych;
7. 07.11- Biblioteka Narodowa - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
osobom z dysfunkcją wzroku.
Ponad to s. Benita uczestniczy od czerwca 2017 r., reprezentując TONOS, w posiedzeniach
Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych powoływanej na
czteroletnią kadencję przy Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Kierownik Działu Tyflologicznego
s. Benita – Barbara Hadamik
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Sprawozdanie z pracy Zarządu
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
za rok 2017
TOnOS liczy obecnie 1380 członków. Jedna osoba poprosiła w tym roku o wykreślenie, zmarło
25 osób do Towarzystwa wstąpiło 12 osób.
Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie po wyborze dziewięciu
nowych członków na Zebraniu Ogólnym, które odbyło się 13 maja 2017 r. ukonstytuował się tego
samego dnia w następującym składzie:
Prezes: Paweł Kacprzyk
I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska
II Zastępca Prezesa: Beata Sawicka
Skarbnik: s. Jeremia (Bożena Zych)
Zastępca Skarbnika: Stefan Dunin-Wąsowicz
Członkowie:
Włodzimierz Domański
s. Hiacynta - Barbara Krech
Kamila Miler-Zdanowska
Damian Reśkiewicz
Tomasz Wojakowski
W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 13 spotkań, w których uczestniczyli również
przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Na spotkania Zarządu byli zapraszani również goście,
odpowiednio do tematyki omawianej na zebraniach. W zależności od sytuacji byli obecni Dyrektor
OSW lub Administracyjny, Kierownik Działu Absolwentów, czy p. Jan Gawlik kierujący spółką
TONO Praca.
W 2017 roku Zarząd podjął następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2017.
2. Uchwała nr 1a z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zarząd

wyraził

zgodę

na

przystąpienie

Towarzystwa

Opieki

nad

Ociemniałymi

do aplikowania o środki unijne na realizację projektu pn. „Wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora –
Koło Aktywizacji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
3. Uchwała nr 2 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie warsztatów „Widzieć inaczej”. Zarząd
powierzył p. Stefanowi Dunin–Wąsowiczowi nadzorowanie organizacji warsztatów „Widzieć
inaczej”, a w szczególności czuwanie nad ich przebiegiem i pozyskiwaniem uczestników.
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Natomiast p. Krystynie Koniecznej (kierownikowi Działu ds. Absolwentów) – ich
przygotowanie i przeprowadzenie oraz wszelkie kwestie techniczno–organizacyjne.
4. Uchwała nr 3 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
p. Stefanowi Dunin-Wąsowiczowi do reprezentowania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
jako udziałowca w spółce TONOBIS.
W ciągu roku odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami TONOBIS. W kontekście
posiadanych zobowiązać przez spółkę, Zarząd zdecydował się podtrzymać jej działalność z
równoczesnym opracowaniem planu spłaty zadłużenia wobec TOnOS.
5. Uchwała nr 4 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie odpisów aktualizacyjnych nieściągalnych
należności w roku 2016 (odpisanie w pozostałe koszty operacyjne) od kontrahentów wg kont
rozrachunkowych z roku 2016 na łączną kwotę 59.474,34. Jest to uchwała wymagana przy
tworzeniu bilansu Towarzystwa.
6. Uchwała nr 5 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie w sprawie rozliczeń finansowych kwoty
628 309,69 z Ośrodkiem Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym w Gdańsku –Sobieszewie za rok
2016. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu działalności bieżącej Ośrodka w Sobieszewie
przez Towarzystwo w wysokości 71 061,78 zł. Natomiast należność w kwocie 557 241, 91 zł wynikającą z refundacji kosztów za 2016 r. zwrócić do dnia 10 kwietnia br.
7. Uchwała nr 6 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością TONO Praca o statusie non-profit, z siedzibą w Laskach koło Warszawy.
Jest to jednoosobowa spółka osoby prawnej – Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Stowarzyszenie.

Celem

przedsiębiorstwa

jest

zapewnienie

osobom

niewidomym

i

słabowidzącym pracy oraz ich aktywizacja zawodowa. Kapitał Zakładowy Spółki ustalono na
kwotę 10.000 zł, a Zarząd Towarzystwa podtrzymał gotowość do udzielenia Spółce
niezbędnych, nieoprocentowanych pożyczek dla rozwoju firmy, zgodnie z przedstawionymi
listami intencyjnymi dotyczącymi potencjalnych klientów. Do Zarządu Spółki powołano dwie
osoby: Prezesa Zarządu – Krystynę Konieczną (Kierownika Działu ds. Absolwentów) i
zastępcę – Pawła Kacprzyka (Prezesa Zarządu TOnOS). Udzielono również niezbędnych
pełnomocnictw do przeprowadzenia rejestracji tej Spółki.
8. Uchwała nr 7 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie Trybu powoływania dyrektorów i
kierowników placówek oświatowych podlegających Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi
Stowarzyszenie – było to aktualizacja tego dokumentu.
9. Uchwała nr 8 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach
TOnOS. Wynikały one z rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli.
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10. Uchwała nr 9 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. budowy hali
sportowej w Laskach. Kierowanie zespołem powierzono s. Jeremii – Bożenie Zych i udzielono
jej wszelkich niezbędnych pełnomocnictw.
11. Uchwała nr 10 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie restrukturyzacji Działu RemontowoBudowlanego. Podjęcie uchwały było podyktowane racjonalizacją kosztów pracy tego działu,
przewidziano w niej możliwość likwidacji stanowiska kierownika Działu.
Po analizie sytuacji Zarząd doszedł do wniosku, że do bezpośredniego kierowania
pracownikami podczas prac wystarczy brygadzista, podobnie jak ma to miejsce w Dziale
Utrzymania Terenu. Dotychczasowemu kierownikowi zaproponowano zmianę stanowiska z
kierowniczego na administracyjne, ze zbliżonym zakresem obowiązków, z wyłączeniem
bezpośredniego nadzoru nad Działem Remontowym. Dotychczasowy kierownik propozycji nie
przyjął tym samym jego umowa o pracę została rozwiązana.
12. Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmniejszenia odpisów na Zakładowy
Fundusz Socjalny na rok 2017. Uchwała została podjęta w porozumieniu ze Związkami
Zawodowymi, z powodu braku środków finansowych zmniejszono wysokości odpisów na
Zakładowy Fundusz Socjalny na 2017 rok do wysokości 8,57%.
13. Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie niedoboru za rok 2016. Strata w
wysokości (3 141 396,06) została wykorzystana na cele statutowe Stowarzyszenia. Dokonać
księgowania na Funduszu Statutowym zgodnie z poniższym:
 Nadwyżka w kwocie 9 727,74 zł uzyskana w Gospodarstwie Sadowniczo - Rolnym
w Żułowie – wyłącznie na cele statutowe;
 Stratę w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w kwocie 2 787 385,46 zł,
Ośrodku Rehabilitacyjno–Wypoczynkowym w Sobieszewie

- 362 857,09 zł i

Zakładzie Opiekuńczo–Rehabilitacyjnym dla Niewidomych Kobiet w Żułowie - 881,
25 zł.
14. Uchwała nr 13 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Zarządzie Spółki TOnO Praca. Z
dniem 1 września 2017 r. Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
odwołał na jej wniosek p. Krystynę Konieczną z funkcji Prezesa Spółki TOnO Praca Sp. z o.o.
i powołał na to stanowisko p. Jana Gawlika..
15. Uchwała nr 14 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprzedaży należącej do Towarzystwa i
położonej w Izabelinie C przy ul. Skrzyneckiego działki o powierzchni 1.696 m2 za cenę 800
tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wypłatę rekompensat tzw. nagród
jubileuszowych.
16. Uchwała nr 15 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu
oszczędnościowo–restrukturyzacyjnego w Towarzystwie. Została ona podjęta w obliczu
narastających trudności finansowych i wobec potrzeby zabezpieczenia trwałości Dzieła.
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17. Uchwała nr 16 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie umorzenia części odsetek
p. Iwonie Rozwałce. Dokonano tego z uwagi na jednorazową spłatę przez w/w wszystkich
należności na rzecz Towarzystwa, umorzona kwota to 10 tysięcy złotych.
Dnia 10 maja 2017 r. Zarząd zatwierdził kandydaturę p. Elżbiety Radiowskiej na stanowisko
dyrektora szkół w Rabce. 17 maja 2017 r. – kandydaturę s. Jany Marii Ścigi na kierownika Internatu
Dziewcząt i p. Leszka Połomskiego na kierownika Internatu Chłopców. 13 czerwca Zarząd odbyło się
postępowanie

kwalifikacyjne

i

przyjęcie

kandydatury

p. Wojciecha Święcickiego na stanowisko dyrektora szkół specjalnych w Laskach.
 podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy z KUL–em (1 lutego), APS-em oraz
Akademią im. Leona Koźmińskiego
 podjęliśmy rozmowy z Gminą Izabelin nt. stworzenia DPS-u w budynku Szpitalika. Niestety
rozmowy nie zostały szczęśliwie sfinalizowane.
 Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 2757/4 i udziału w działce nr 2757/19 położonej w
Mielcu państwu Teresie i Wojciechowi Jurasz.
 za pośrednictwem spółki Projekt Energy

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie

termomodernizacji czterech budynków na terenie Lasek: Działu Lekarskiego, Kuchni
Centralnej, Działu Absolwentów i części warsztatów szkolnych.
 po analizie dziesięcioletniej historii Gospodarstwa w Żułowie oraz w nawiązaniu do części
przychodowej planu oszczędnościowego Zarząd podjął decyzję o wydzierżawieniu gruntów w
Żułowie w drodze otwartej oferty;
 po przyjęciu części koncepcyjnej dotyczącej nowego Internatu chłopców Zarząd zlecił
wykonanie dalszych prac projektowych biuru architektonicznemu Unity.
 warsztaty „Widzieć inaczej”. Odbyła się jedna edycja warsztatów.
 rewitalizacja logo TOnO
Obecne logo posiada błędy techniczno-konstrukcyjne. Problemantyczne jest użycie obrazu z
rastrem (fotografia medalu), logo powinno być wykonane odpowiednią techniką. Daje to
możliwość łatwej zmiany skali ostatecznego projektu i przystosowania logo do różnych
mediów. Logo powinno być proste technicznie, konstrukcyjnie i w swoim przekazie.
Potrzeba rewitalizacji logo - odmłodzenie wizerunku z zachowaniem waloru tradycji.
Odmładzanie wynika z dbania o własną markę, o jej postrzeganie przez odbiorców w
zmieniającym się dynamicznie świecie, sprostaniu konkurencji i innych elementów
wpływających na pozycję marki. W nowym logo powinno nastąpić wyeksponowanie nazwy
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organizacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na najbardziej kojarzące się określenie - Laski.
Kolejnym krokiem powinno być stworzenie katalogu identyfikacji wizualnej, aby osiągnąć
spójny wizerunek naszej organizacji na poziomie wizerunku graficznego.
Zarząd w 2017 roku czuwał nad całością działań statutowych. Członkowie Zarządu odwiedzali
placówki Towarzystwa, spotykali się z kadrą zarządza oraz pracownikami poszczególnych placówek.
Reprezentowali

również

stowarzyszenie

na

konferencjach

oraz

spotkaniach

z

władzami

samorządowymi oraz przedstawicielami władz centralnych.
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Sprawozdanie z działalności Archiwum, Działu ds. Absolwentów i Działu
Darów i Promocji w ramach Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi
Stowarzyszenie za rok 2017
Archiwum
Archiwum kontynuując swoją statutową działalność gromadzi i pozyskuje
dokumenty z różnych placówek i działów Towarzystwa.
Obszary działalności Archiwum to:
 porządkowanie dokumentacji różnych działów TOnOS;
 kwerendy (w 2017 roku było ich 47), ponadto poszukiwano dokumentów i
informacji dla Prezesa, Dyrektora Administracyjnego, Działu RemontowoBudowlanego, Sekcji Majątkowo-Prawnej i Dyrektora Ośrodka SzkolnoWychowawczego;
 zabezpieczanie zbiorów,
 nadzór nad składnicami akt znajdującymi się w placówkach TOnOS;
 współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem ważnych
informacji, m.in. Archiwum IPN-u, kontynuowano współpracę z Centrum Myśli
Jana Pawła II i Domem Spotkań z Historią przy organizacji okresowych wystaw.
Od maja 2017 roku w Archiwum pracowała jedna wolontariuszka na podstawie
porozumienia o współpracy – wolontariat, zawartego na okres jednego roku.
Problemem do rozwiązania jest sposób niszczenia czasowych dokumentów
księgowości przeznaczonych do brakowania. Dotychczasowy sposób – palenie, ze
względu na przepisy nie jest możliwy do zastosowania.
Dział ds. Absolwentów
Praca Działu koncentruje się wokół następujących obszarów:
1. Przygotowanie wychowanków do opuszczenia Lasek.
Była to pomoc indywidualna i grupowa. Omawiano m.in. zadania służb działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, przeprowadzono poradnictwo zawodowe dla uczniów
ostatnich klas wszystkich szkół.
2. Pilotowanie absolwentów.
Jest to pomoc skierowana do absolwentów rozpoczynającym samodzielne życie poza
Laskami: są to m.in. zajęcia z orientacji przestrzennej, pomoc w redagowaniu różnych
dokumentów. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa zjazdy absolwentów.
Zorganizowano również tradycyjne doroczne spotkanie wychowanków w drugą
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niedzielę października z okazji Dnia Absolwenta Lasek. Dział prowadzi bazę
absolwentów, która obecnie zawiera 2868 osób.
W roku sprawozdawczym utworzone zostało stanowisko pracy dla osoby niewidomej wyposażone w
dyktafon cyfrowy, aplikację bazy danych (utworzoną przez absolwenta), komputer all-in-one,
smartfon, skaner, serwer z oprogramowaniem bazy danych. W ramach umowy zawartej z
Powiatowym Urzędem Pracy w Ożarowie Mazowieckim uzyskaliśmy refundację kosztów w wysokości
45. 998, 76 zł.

Monitorowane są wydarzenia w Polsce dotyczące spraw osób niepełnosprawnych, a
szczególnie niewidomych poprzez uczestnictwo pracowników Działu m.in. w
posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu
wzroku, kilkunastu konferencjach, różnych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach itp.
3. Pomoc socjalna i społeczna
Z Funduszu usamodzielniania absolwentów im. Andrzeja Czartoryskiego była udzielana
pomocy finansowa i socjalna. Przyznano 38 zapomóg, na łączną kwotę 9.000,0 zł;
pożyczki dla dwóch absolwentów na łączną kwotę 50.000,00 zł., wysyłane były paczki
Odbywały się delegacje do domów rodzinnych absolwentów, w celu pomocy w
załatwianiu różnych spraw w ośrodkach pomocy społecznej, m.in. skierowania do
Żułowa, renty rodzinne, odwiedziny absolwentów w DPS-ach, itp. Z udziałem
pracowników Działu została przyznana pomoc finansowa/stypendialna na rok
akademicki 2016/2017 dla absolwentów uczących się powyżej szkół średnich: z
Funduszu Wieczystego Millenium im. płk Bolesława Orlińskiego otrzymało 4 osoby, z
Funduszu Hanny i Zdzisława Broncel otrzymało 18 osób, czyli łącznie 22 osoby.
4. Rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób dorosłych i nowo
ociemniałych.
W 2017 roku zgłosiło się 13 osób dorosłych nowo ociemniałych, z czego 8 skończyło wstępną
rehabilitację. Osoby te skorzystały między innymi z: konsultacji tyflopedagogicznych, doradcy
zawodowego, psychologicznych, informatycznych, fizjoterapeutycznych; zajęć z orientacji
przestrzennej, nauki brajla, czynności dnia codziennego, nowoczesnych technologii. Korzystały z
wyżywienia i noclegów na terenie Towarzystwa.

W roku sprawozdawczym działając jako Instytucja Szkoleniowa przeprowadzono:
 szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla 20 osób w ramach zleconego
zadania publicznego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych.
 kursy podstaw nauki brajla dla 2 osób (w ramach nieodpłatnej działalności
statutowej),
 szkolenie biurowo-telemarketingowe dla osoby niewidomej w ramach
dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy - szkolenia osoby poszukującej
pracy,
 kursy samodzielnego poruszania się wspomaganego nawigacją GPS dla 3 osób,
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 szkolenie z zakresu obsługi urządzeń dostosowanych do możliwości osób z
dysfunkcją wzroku dla 1 osoby w ramach Aktywnego Samorządu,
Ze szkoleń i kursów ogólnie skorzystało 27 osób i miały one charakter indywidualny.
Udzielono poradnictwa zawodowego dla 36 osób niewidomych,
Pracodawcom udzielano usług doradczych oraz przeprowadzano prezentacje stanowisk pracy
dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z wadami wzroku. Spotkania z pracodawcami odbywały
się bądź w siedzibie Działu, bądź w firmie pracodawcy.
Pracownicy Działu byli włączeni w organizację warsztatów dla pracodawców pn. „Widzieć inaczej”,
które odbyły się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Domu Przyjaciół.
5. Pomoc tyfloinformatyczna
W ramach tej działalności było to zapoznawanie uczniów, absolwentów, osób nowo ociemniałych i
ich rodzin ze sprzętem elektronicznym i tyloinformatycznym; pomoc w konfiguracji i w zakupie
sprzętu.
Projekt „Praca w chmurach”

W 2017 roku ostatecznie rozliczono dofinansowanie projektu „Praca w chmurach”
realizowanego w ramach zadań zlecanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Z projektu skorzystało
90 osób z dysfunkcją wzroku
posiadających podstawowe umiejętności komputerowe w wieku aktywności
zawodowej.
Projekt 45 +
Od 18 września 2015 roku Dział prowadzi realizację projektu „45+” w ramach umowy
o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Umowa została zawarta z
Powiatowym Urzędem Pracy w Błoniu. Z dofinansowania skorzystało 22 pracowników
Towarzystwa w wieku 45+ uczestnicząc w sumie w 17 różnych kursów i 7 studiach
podyplomowych.
Projekt trwa do zakończenia wszystkich form kształcenia przez uczestników.
Projekt „Klub Seniora – Piękna Jesień”
Od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Dział ds. Absolwentów realizował
kolejną edycję projektu „Klub Seniora – Piękna Jesień” dzięki dofinansowaniu z
Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt
skierowany był do osób z dysfunkcją wzroku z województwa mazowieckiego w wieku
60+ wraz i ich przewodników. Seniorzy uczestniczyli w różnych spotkaniach i
warsztatach. W ramach projektu zakupiono dwa telefony dotykowe. Klub Seniora –
Piękna Jesień liczy 76 członków. W okresie sprawozdawczym odbyły się 26 spotkania
klubowe - w sumie 624 godzin zajęć.
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskozachodnim”
W ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS utworzono
Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej TONO PRACA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Jest to jednoosobowa spółka osoby prawnej o statusie non-profit.
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Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie contact center, a jego celem jest
zatrudnianie osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu przedsiębiorstwo otrzymało
bezzwrotne wsparcie w wysokości 96.000,00 zł.
Prezesem Spółki został niewidomy absolwent Jan Gawlik.
Projekt „Niewidomy Absolwent” – wniosek złożony w ramach pilotażowego
programu Absolwent otrzymał z PFRON-u decyzję o przyznaniu dofinansowania.
Zarządu TONOS nie wyraził zgody na realizację tego projektu.

Dział Darów i Promocji
Praca Działu Darów skoncentrowana jest przede wszystkim na prowadzeniu licznych
zbiórek finansowych, rzeczowych, akcji promujących działalność Towarzystwa oraz
przybliżających potrzeby naszych niewidomych i słabowidzących uczniów.
Pozyskiwano środki finansowe na bieżącą działalność oraz zdobywamy fundusze i
dary rzeczowe pokrywające potrzeby zgłoszone do budżetu m.in.
remonty wakacyjne szkół i internatów, prowadzenie zajęć dogoterapii,
kontynuowano zbiórkę na remont domu św. Stanisława, zakupiono nowoczesne
maszyny brajlowskie w ramach akcji „Brajlem pisane”. Dzięki prowadzonej akcji
Mecenat zapewniliśmy uczniom udział w zajęciach dodatkowych. W roku 2017 dzięki
inicjatywie Działu Darów firma Mercedes przekazała Ośrodkowi samochód Sprinter.
Pozyskaliśmy również środki na zakup samochodu Ford Transit Custom służący do
przewozu naszych uczniów. Skuteczna praca Działu Darów przełożyła się m.in. na
sfinansowanie monitoringu w północnej części Ośrodka, ogrodzenie szkoły Św.
Maksymiliana, zorganizowanie i wyposażenie kuchenki dydaktycznej w Szkole
Podstawowej, przeprowadzenie remontu łazienek w Domu Przyjaciół oraz zakup
agregatu prądotwórczego, zapewniającego ciągłość dostaw prądu w północnej część
Ośrodka. Współpraca z firmami oraz darczyńcami indywidualnymi w kraju i za granicą,
jak również nawiązanie nowych kontaktów zaowocowały przekazaniem prezentów
świątecznych naszym wychowankom. Pozyskujemy w dalszym ciągu środki ze zbiórek
i sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych.
Współpracujemy ze szkołami, parafiami, instytucjami oraz różnymi firmami i osobami
prywatnymi, które prowadzą na naszą rzecz zbiórki rzeczowe (pomoce dydaktyczne,
środki czystości, artykuły plastyczne i inne potrzebne materiały).
W roku 2017 przyjęliśmy ponad 20 grup wolontariatu pracowniczego, co wiązało się
ze zorganizowaniem niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania zaplanowanych
prac oraz przygotowaniem frontu robót dzięki pomocy działów pomocniczych
Towarzystwa. Prace na rzecz naszego Ośrodka wykonywały również osoby, które
zgodnie z wyrokiem sądu muszą przepracować społecznie zasądzoną ilość godzin. Jest to
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praca wykonywana nieodpłatnie na rzecz naszego Ośrodka. W zeszłym roku w ten
sposób 283 osoby przepracowały 5.548 godzin.
W roku 2017 pozyskano dary w wysokości 7.436.913,84 zł, z czego 1.273.730,65 zł z
tytułu 1 % podatku. Ponad 12 tys. podatników zdecydowało o przekazaniu swojego
1% właśnie na nasz Ośrodek.
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Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Żułowie
za rok 2017
Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką pomocy społecznej o zasięgu
ogólnopolskim, przeznaczoną dla 70 kobiet niepełnosprawnych fizycznie.
Dom realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie DPS dla osób
niepełnosprawnych fizycznie) na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, na podstawie umowy zawartej
w dniu 20 grudnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Krasnostawskim, a Towarzystwem Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach, na okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2020 roku. Na realizację wyżej
wymienionego zadania Dom otrzymuje dotację celową, która w 2017 roku wyniosła 772 780,52 zł.
Natomiast dotacja Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie wyniosła 30 000 zł.
W 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Żułowie zostały przeprowadzone niezbędne
remonty i naprawy (m.in. remont kilku pokoi i łazienek mieszkanek, usunięcie awarii i modernizacja
przyłącza wodociągowego) na sumę około 160 000,00 zł.
W ciągu roku 2017 w Domu przebywało 74 pensjonariuszki. Średnia wieku mieszkanek
wynosiła 65 lat. Rozpiętość wiekowa kształtowała się od 24 do 94 lat.
W roku 2017 do DPS-u zostało przyjętych pięć nowych kobiet; sześć mieszkanek zmarło. Na
dzień dzisiejszy w Domu przebywa 70 podopiecznych.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkanki Domu w Żułowie w 2017 roku wynosił 2.580
zł.
Dom w Żułowie zatrudniał 43 osoby w ramach umów o pracę i 1 osobę na umowę -zlecenie.
Ponadto 8 osób świadczyło pracę w ramach umów wolontarystycznych.
Liczba istniejących etatów wg działów pracy
Dział pracy
Zespół TerapeutycznoOpiekuńczy
Dział Finansowo – Księgowy
Dział Administracyjno –
Gospodarczy
-

Liczba etatów
28 etatów
3,5 etatu
8,5 etatu
Razem 40 etatów

Dom w Żułowie zapewnia mieszkankom całodobową opiekę (w tym także pielęgniarską
realizowaną przez dobrze przygotowane pielęgniarki) oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb
bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych.
Wszystkie pensjonariuszki są objęte stałą opieką lekarza rodzinnego z NZOZ w Kraśniczynie,
który w razie potrzeby przyjeżdża również na wizyty domowe. Ponadto są prowadzone specjalistyczne
(darmowe dla mieszkanek) wizyty domowe lekarzy: internisty, laryngologa, psychiatry i neurologa.
Do innych poradni specjalistycznych pensjonariuszki są dowożone samochodami DPS lub
transportem sanitarnym. Pielęgniarka towarzyszy pensjonariuszce w czasie wizyty lekarskiej i służy
informacjami o pacjentce, a w razie konieczności pomaga przy badaniu.
Podczas pobytu w szpitalu pensjonariuszki są często odwiedzane przez swoich opiekunów
i pracowników Domu.
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Bezpośrednią opiekę i pomoc świadczą podopiecznym wyspecjalizowani i doświadczeni
pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Istotnym elementem działalności Domu Pomocy Społecznej jest praca socjalno-terapeutyczna ze
szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych. Forma i charakter tego rodzaju zajęć
dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych Domu. Udział w terapii
umożliwia rozwój umiejętności, ich doskonalenie i nabywanie nowych, aktywizację, zdobywanie
umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej.
W Domu Pomocy Społecznej w Żułowie, w budynkach Soli Deo i Domu Nadziei, prowadzone
były następujące zajęcia terapeutyczne:
1. rehabilitacja ruchowa - zajęcia prowadzone były grupowo i indywidualnie; procesem rehabilitacyjnym
objęte były wszystkie mieszkanki,
2. terapia psychologiczna w grupie i indywidualna - w ramach wparcia psychologicznego zrealizowano:
grupowe zajęcia psychoedukacyjne, indywidualne wsparcie psychologiczne, poradnictwo i
konsultacje psychologiczne udzielane opiekunkom i osobom pierwszego kontaktu,
3. terapia neuropsychologiczna z wykorzystaniem metody eeg - bioofeedback, której celem jest redukcja
behawioralnych symptomów impulsywności u niektórych pensjonariuszek oraz poprawa
koncentracji uwagi i kontroli zachowania u innych,
4. muzykoterapia - odbyło się 17 spotkań skierowanych do wszystkich mieszkanek Domu. Podczas zajęć
pensjonariuszki uczyły się wsłuchiwać w utwory muzyki klasycznej, ludowej i rozrywkowej,
5. zajęcia z chóru - są dla mieszkanek rodzajem muzykoterapii aktywnej. W chórze śpiewa 13
mieszkanek. W 2017 roku chór „Słoneczny Krąg” zaprezentował 15 koncertów w Domu (podczas
odwiedzin różnych grup i gości indywidualnych) i podczas wyjazdów,
6. zajęcia kulinarne - brało w nich udział 24 mieszkanek, które podzielone były na 4 grupy. Głównym
celem funkcjonowania pracowni jest: nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności
przydatnych do przygotowania prostych posiłków, oraz obsługa sprzętu gospodarstwa domowego.
W 2017 roku rozpoczęła działalność „Kawiarenka Nasturcja”,
7. zajęcia komputerowe - w kursie obsługi komputera w roku 2017 uczestniczyło 12 mieszkanek. W
ramach zajęć indywidualnych zrealizowano 70 lekcji w formie wykładów i ćwiczeń,
8. zajęcia w pracowni tyflologicznej - w ramach spotkań w pracowni tyflologicznej odbyło się 86 spotkań,
w których ogółem uczestniczyło 36 osób. Tematyka zajęć została dobrana zgodnie z
zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami indywidualnymi uczestniczek,
9. biblioterapia – z biblioteki i czytelni w systemie Braille’a skorzystało w 2017 roku ogółem 25
mieszkanek a odbyło sie łącznie 46 spotkań,
10. filmoterapia - pn. „Przedpołudniowe spotkania filmowe” - mieszkanki Domu miały możliwość doboru
tematyki filmów spośród religijnych, fabularnych i edukacyjnych. Tego rodzaju terapia nie ma
celu usuwania objawów chorobowych, ale dostarczenie wsparcia psychicznego, co pozwoli
pensjonariuszce lepiej radzić sobie ze swoją chorobą czy niepełnosprawnością. W 2017 roku odbyło
się 16 spotkań, w których uczestniczyło 15 mieszkanek,
11. teatroterapia - działalność amatorskiego teatru im. Karola Wojtyły, który tworzą mieszkanki Domu i
uczestnicy WTZ. W 2017 roku odbyło się 21 spotkań warsztatowych, dwa spektakle dla
społeczności lokalnej z Żułowa i jeden spektakl w Krasnymstawie na dużej scenie KDK (z okazji
Powiatowych Obchodów Święta Pracownika Socjalnego),
12. spotkania Koła Biblijnego - odbywały się raz w tygodniu, uczestniczyło w nich 29 mieszkanek. W
ramach zajęć mieszkanki uczyły się rozważać i prawidłowo odczytywać Słowo Boże Nowego i
Starego Testamentu. Poprzez rozważanie Słowa Bożego pensjonariuszki zachęcane były do
stawiania pytań i podejmowania dialogu, dzieliły się również spostrzeżeniami dotyczącymi
rozważanej perykopy,
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13.czasopismo „Głos Żułowa” – w 2017 r. w trakcie 5 posiedzeń zespół redakcyjny pracował nad
wydaniem drugiego numeru. Skład zespołu redakcyjnego jest zmienny. W 2017 roku redakcja Głosu
Żułowa liczyła sześć mieszkanek.
14.Terapia dla osób leżących, których stan zdrowia nie pozwala na opuszczenie swoich pokoi.

W 2017 roku 25 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Żułowie uczestniczyło w terapii
organizowanej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej, który funkcjonuje na terenie Ośrodka. Na
zajęcia dowożone były także osoby niepełnosprawne zamieszkałe w środowisku, na terenie powiatu
krasnostawskiego. W WTZ funkcjonują następujące pracownie: pracownia gospodarstwa domowego,
pracownia robótek ręcznych i tkactwa, pracownia rękodzieła, pracownia edukacyjno-teatralna i
uzdolnień twórczych, pracownia plastyczna. Ponadto są prowadzone zajęcia rehabilitacji ruchowej i
zajęcia psychologiczne.
Najchętniej wybieraną przez pensjonariuszki terapią były zajęcia w pracowni robótek ręcznych
i tkactwa. Podczas tych zajęć uczestniczki przy użyciu drutów, warsztacików dziewiarskich okrągłych
lub podłużnych przystosowanych dla osób niewidomych wykonywały dzianinę przeznaczoną na
zabawki, szaliki, czapki, swetry, kamizelki, skarpety.
W 2017 roku jedna mieszkanka uczestniczyła w zajęciach rewalidacyjnych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie.
Ponad 90% mieszkanek uczestniczyło przynajmniej w jednej z wybranych form
terapeutycznych i aktywizujących, a ponad 65% mieszkanek uczestniczyło w kilku zajęciach. Tak
wysoka frekwencja i duże zainteresowanie terapią w DPS są radością dla personelu i przynoszą
pozytywne efekty w całościowym procesie terapeutycznym a szczególnie w kształtowaniu
samooceny podopiecznych i właściwych relacji międzyludzkich.
Żułów to miejsce, w którym na różnych etapach życia współpracowali ze sobą i służyli Dziełu
Niewidomych oddani Bogu i Kościołowi ludzie. Jedną z takich osób był Sługa Boży ks. Stefan
Wyszyński późniejszy biskup lubelski i Prymas Polski, który podczas II wojny światowej (od listopada
1941 do czerwca 1942 roku) przebywał w Żułowie jako kapelan osób niewidomych, sióstr i okolicznej
ludności. Dzisiaj na terenie Ośrodka (w budynku Soli Deo) są dostępne dla zwiedzających pokój i
kaplica upamiętniające tamte wydarzenia.
Informacje o projektach
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach
realizowanych przez DPS Żułów:
RPO WL Działanie 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych
W dniu 15 grudnia 2017 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach
podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu
Pomocy Społecznej w Żułowie” w ramach Działania 13.2. Infrastruktura usług społecznych, Oś
priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 061 815,64 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 752 543,29 zł,
co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny
Towarzystwa to 309 272,35 zł, co stanowi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Z
tego 10% - 206 181,56 zł refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E (umowa podpisana 19
grudnia 2017 roku). Tak więc faktyczny wkład własny Towarzystwa to kwota 103 090, 78 zł co
stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (nie licząc kosztów dodatkowych
realnych a nieprzewidzianych na etapie oszacowywania i tworzenia kosztorysów).
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Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2020 roku.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług
społecznych na terenie gminy Kraśniczyn w zakresie rehabilitacji, integracji społecznej i poprawy
zdolności do zatrudnienia.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia istniejąca infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, co przyczyni się do poprawy jakości
oferowanych usług społecznych.
Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań ułatwiających opiekę i samodzielne poruszanie
się niepełnosprawnych podopiecznych oraz usunięcie istniejących barier architektonicznych.
Realizacja zadań ma na celu usprawnienie korzystania i rozszerzenie oferowanych usług
społecznych w gminie Kraśniczyn o Koło Aktywizacji Społecznej. Będzie to nowa forma wsparcia
skierowana do potrzebujących osób niepełnosprawnych z gminy Kraśniczyn.
Projekt obejmuje świadczenie usług o charakterze profilaktycznym poprzez organizację poradnictwa,
terapii, edukacji i innych usług skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Będą także świadczone usługi o charakterze interwencyjnym, służące zabezpieczeniu
niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w formie zajęć rehabilitacyjnych i wsparcia
psychologicznego.
Planowany zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu:
1. Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków Domu Pomocy
Społecznej w Żułowie:
Budynek Domu Nadziei:
- wymiana pokrycia dachowego,
- remont korytarza i łazienek na niskim parterze,
- dostosowanie pomieszczeń na pracownie: ceramiczną i multimedialną,
- montaż telewizji dozorowej na zewnątrz budynku.

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej m.in.:
- zmiana konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego,
- dobudowa szybu do dźwigu osobowego, montaż windy,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentów,
- przebudowa wewnętrznych ścianek działowych celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
- wymiana stolarki drzwiowej celem likwidacji barier,
- dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- roboty malarskie i terenowe,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
- montaż telewizji dozorowej wewnątrz budynku.
Budynek Kotłowni - Montaż instalacji solarnej.
2. Zakupu sprzętu medycznego i niemedycznego do rehabilitacji i terapii.
3. Zakupu niezbędnego wyposażenia dla DPS i WTZ.
4. Zakupu sprzętu komputerowego do pracowni multimedialnej.
RPO WL Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne jako projekt komplementarny
i obowiązkowy do projektu RPO WL 13.2
Dnia 30 listopada 2017 roku Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w
Laskach, podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie
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komplementarnego projektu pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora –
Koło Aktywizacji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 165 478,75 zł, w tym kwota dofinansowania to 157 204,80 zł, co
stanowi 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Towarzystwa to 8 273,95 zł, co
stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Projekt będzie realizowany od czerwca 2019 roku do grudnia 2020 roku przez Dom Pomocy
Społecznej w Żułowie w partnerstwie z Gminą Kraśniczyn.
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 15 osób
starszych i niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn oraz poprawa dostępności do usług społecznych
poprzez utworzenie klubu seniora.
Poprzez realizację projektu powstanie nowa forma wsparcia skierowana do osób starszych i
niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn: Klub Seniora - Koło Aktywizacji Społecznej.
Projekt obejmuje świadczenie usług o charakterze profilaktycznym poprzez organizację
poradnictwa, terapii, edukacji i innych usług skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Będą także świadczone usługi o charakterze interwencyjnym, służące
zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych w formie zajęć
rehabilitacyjnych i wsparcia psychologicznego. Usługi te będą świadczone przez personel DPS i WTZ.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA DOMU
7.II.2017 r. - Chór Słoneczny Krąg uświetnił swoim koncertem (w Galerii Malarstwa Polskiego na
Zamku lubelskim) prezentację drugiego tomu Biblii Aramejskiej: Targum Neofiti 1 – Księga Wyjścia.
Autorem polskiego przekładu jest wykładowca KUL ks. prof. Mirosław Wróbel. W czasie promocji
miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem naszego ks. Kapelana ks. prof. Antoniego Troniny (KUL),
prof. Józefa Ferta (KUL) i prof. Krzysztofa Pilarczyka (UJ Kraków) poprowadzony przez prof.
Sławomira Żurka (KUL). Biblia Aramejska stanowi podstawę do pełniejszych studiów nad Słowem
Bożym, dzięki umieszczeniu obok siebie tekstów w języku polskim i aramejskim, bogatym notom
krytycznym i informacjom dotyczącym środowiska, w którym powstała. Polskie wydanie „Targum
Neofiti” ukazało się nakładem Lubelskiego Archidiecezjalnego Wydawnictwa Gaudium. Publikacja
została wydana dzięki wsparciu Miasta Lublin, w ramach obchodów 700-lecia istnienia miasta.
6.III.2017 r. odwiedziła nas Czesława Borowik, reporterka Polskiego Radia Lublin. W trakcie
spotkania Pani Redaktor przeprowadziła szereg wywiadów z mieszkankami, pracownikami oraz
siostrami o naszej codzienności i świętowaniu. Zgromadzone informacje i materiały posłużyły do
powstania audycji radiowej o naszym Domu pt. „Kolory na linii horyzontu”.
10.III.2017 r. Delegacja wspólnoty żułowskiej gościła w studio Polskiego Radia Lublin. Wizyta była
związana z dalszymi nagraniami do powstającego reportażu.
15.V.2017 r. przyjechał Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Ksiądz
Arcybiskup spotkał się z księdzem Marianem, ofiarując mu tym samym chwile radości, siły i otuchy w
trudnym czasie cierpienia. Odwiedziny były również okazją do podzielenia się radościami, troskami z
naszym Arcypasterzem oraz do wspólnej modlitwy w zaciszu kaplicy naszego domu. Wspólnota
Domu złożyła serdeczne życzenia Ks. Abp Stanisławowi z okazji niedawnych imienin.
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17.V.2017 r. Grupa mieszkanek, pracowników oraz sióstr uczestniczyła w XVIII Pielgrzymce
Środowiska Pomocy Społecznej województwa lubelskiego do Sanktuarium Maryjnego pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie.
1.VI.2017 r. Z okazji rocznicy śmierci Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (przypadała
28 maja), patrona naszego Ośrodka, mieszkanki Domu, uczestnicy WTZ, pracownicy Gospodarstwa
Sadowniczo-Rolnego pracownicy WTZ i DPS, księża oraz siostry uczestniczyli w spotkaniu przy
kapliczce w lesie „Baraniec”. Kapliczka upamiętnia wojenny pobyt ks. Wyszyńskiego w Żułowie (od
listopada 1941 do czerwca 1942 roku) i Jego posługę kapłańską wśród partyzantów. Spotkanie
rozpoczęło się wspólną modlitwą prowadzoną przez ks. Antoniego o beatyfikację ks.
kardynała Stefana Wyszyńskiego; następnie ks. Kapelan przedstawił historię tego miejsca. W dalszej
części spotkania było pieczenie kiełbasek i ziemniaków przy ognisku połączone z radosnym śpiewem.
20-23.VI.2017 r. Liczna grupa mieszkanek DPS wraz z pracownikami i siostrami pielgrzymowała
laskowskim autokarem (z p. Włodzimierzem Domańskim jako kierowcą) do Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej Królowej Podlasia – w miejscowości Wasilków - Święta Woda (z wyjątkową Górą Krzyży,
źródełkiem i Kalwarią). Przewodnikiem duchowym grupy był ks. kapelan Antoni Tronina. Pielgrzymi
nawiedzili także: Bazylikę Mniejszą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku (gdzie zachowane są relikwie bł. księdza Michała
Sopoćki), kościół św. Antoniego w Sokółce (gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny. W Domu
Pielgrzyma obejrzeliśmy film ze świadectwami o Cudzie, który wydarzył się 12 października 2008
roku w czasie porannej Mszy świętej). Interesującym wydarzeniem było zwiedzanie: pięknego
Zespołu Pałacowo-Ogrodowego przy Pałacu Branickich i Muzeum Medycyny i Farmacji
w Białymstoku oraz skansenu w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Wyjątkową atrakcją była
możliwość bezpośredniego obcowania z drapieżnymi ptakami takimi jak puchacz i sokół wędrowny w
Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego. Panowie sokolnicy opowiadali w ciekawy
sposób o zwyczajach drapieżników. W drodze powrotnej nawiedziliśmy jeszcze prawosławny
Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.
25.VIII.2017 r. O godzinie 1400 w Domu w Żułowie odszedł do Domu Ojca ks. Kapelan Senior śp.
ks. kanonik Marian Dwornicki, który przeżył 96 lat w tym 68 lat powołania kapłańskiego.
Założyciel i pierwszy po wojnie proboszcz parafii w Stróży, w latach 1957-1981. Długoletni Kapelan
Osób Niewidomych w Dziele Lasek w latach 1981-2017 . W dniu 27 sierpnia odbyła się uroczystość
żałobna w naszej kaplicy a 28 sierpnia Msza święta pogrzebowa i pogrzeb w parafii w Stróży, którym
przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik.
8-9 IX 2018 r. Mieszkanki Domu wraz z pracownikami i siostrami uczestniczyły w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Osób Niewidomych i Słabowidzących do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Lublinie.
29.X.2017 r. Nasza wspólnota gościła scholę dziecięcą „Nutki Chwały” z parafii p.w. Matki Kościoła
w Świdniku. Wraz z najmłodszymi przyjechali rodzice i dobrze nam znany Proboszcz ks. Andrzej
Krasowski pochodzący z Drewnik. Zwieńczeniem radosnego spotkania była agapa przy herbacie
i pączku. Goście odwiedzili pokój i dawną kaplicę, które upamiętniają pobyt ks. Stefana
Wyszyńskiego w Żułowie.
15.XI.2017 r. Obchodziliśmy w naszym Domu Święto Pracowników Pomocy Społecznej. Podczas
porannej Mszy świętej sprawowanej przez ks. proboszcza Juliusza i ks. kapelana Antoniego
modliliśmy się w intencji pracowników i ich rodzin. Dopełnieniem daru modlitwy była premiera sztuki
teatralnej przygotowanej przez aktorów z teatru im. Karola Wojtyły pt. „O zdrowiu na poważnie i na
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wesoło”. Następnie był czas na życzenia i słowa wdzięczności od mieszkanek Domu. W radosnym
nastroju (przy pysznych ciasteczkach siostrzanego wypieku) odbyła się agapa, podczas której odbyły
się znane teleturnieje „Familiada” i „Jaka to melodia”. W uroczystościach uczestniczyła Matka
Radosława, która dziękowała pracownikom DPS i WTZ za oddaną i ofiarną pracę.
24.XI.2017 r. W Krasnymstawie odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W
programie była Msza święta a następnie spotkanie w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu
Kultury. Podczas części artystycznej nasz teatr im. Karola Wojtyły przedstawił sztukę pt. „O zdrowiu
na poważnie i na wesoło”. Występ spotkał się z dużym uznaniem zarówno dla aktorów (mieszkanek
DPS i uczestników WTZ) jak i dla reżyserów, choreografów i scenarzystów, czyli pracowników naszej
placówki. Podniosłe wydarzenie było okazją do wręczenia listów gratulacyjnych (Starosty
Krasnostawskiego Janusza Szpaka) dla wieloletnich i zasłużonych Pracowników Pomocy Społecznej.
Wśród wyróżnionych osób było 7 pracowników naszego Ośrodka.

Opracowanie maj 2018 rok - s. Pia Gumińska
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