Sprawozdanie za ROK 2020
z pracy dydaktyczno - wychowawczej w Internacie
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski W roku szkolnym 2019/20 w II semestrze w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących uczyło się 35 uczniów
z niepełnosprawnością sprzężoną, a
w roku szkolnym 2020/21 w I semestrze
uczyło się 32 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w Szkołach: w Szkole Podstawowej
Specjalnej
- 18 uczniów, w Szkole Przyspasabiającej
do Pracy - 12 uczniów
i w Przedszkolu 2 dzieci. W Internacie mieszkało 25 wychowanków oraz 7 wychowanków
dochodzących do szkoły przynależało do czterech grup. Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego obejmowaliśmy systematycznie 5 dzieci.
W Internacie było zatrudnionych 13 - stu wychowawców i 5 osób jako pomoc
wychowawcza, obejmujących także dyżury nocne. Wychowankowie byli objęci pracą
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, pracą rewalidacyjną oraz opieką psychologiczną,
duszpasterską i medyczną.
Wszyscy wychowawcy byli zaangażowani w pracę dydaktyczno-wychowawczą
i opiekuńczą w Internacie, a także podejmowali zadania w ramach zespołów wspierających
pracę z dziećmi w zakresie rozwijania zainteresowań wychowanków i zadań promujących
Ośrodek poprzez umieszczanie aktualnych wydarzeń: szkolnych i internatowych na stronie
internetowej i Facebooku Szkoły.
Praca
dydaktyczno–wychowawcza
i
opiekuńcza
w
Internacie
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rabce-Zdroju przebiegała harmonijnie
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną z przygotowanym dla każdego
wychowanka indywidualnym programem w zakresie
usprawniania samoobsługi
i samodzielności w ramach IPET-u, dostosowanym do zróżnicowanych możliwości
intelektualnych i psychofizycznych każdego ucznia. We wszystkich grupach internatowych
realizowano program usamodzielniania i zdobywania umiejętności w zakresie czynności
dnia codziennego na poziomie możliwości danego wychowanka.
W zakresie pracy rewalidacyjnej w Ośrodku wszyscy wychowankowie byli objęci
dodatkowymi zajęciami edukacyjno-rehabilitacyjnymi według indywidualnych potrzeb
rozwojowych wynikających z IPET-u. Uczęszczali na zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
orientacji przestrzennej, terapii widzenia, rehabilitacji ruchowej i masażu, logopedii,
muzykoterapii.
Rok 2020 był dla naszego Ośrodka rokiem szczególnym - 1.X.2020 obchodziliśmy
Jubileusz 25-lecia działalności naszej Szkoły św. Tereski. Świętowanie rozpoczęliśmy
uroczystą koncelebrowaną Mszą Świętą w kaplicy św. Franciszka pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego wraz
z Kapłanami: Księdzem Proboszczem parafii św. Teresy Ks. Dziekanem Dariuszem Paculą,
Proboszczem parafii św. Marii Magdaleny Księdzem Pawłem Duźniakiem oraz naszym
Księdzem Kapelanem Józefem Kapcią. W czasie Mszy świętej dziękowaliśmy za 25 lat
działalności Szkoły św. Tereski i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem
Patronki na dalsze lata. W tej doniosłej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:
P. Leszek Świder Burmistrz Rabki – Zdrój, goście z Lasek: Matka Judyta Olechowska
Przełożona Generalna FSK, P.Paweł Kacprzyk Prezes TONOS P. Elżbieta Szczepkowska
Dyrektor OSW w Laskach, którzy złożyli nam okolicznościowe życzenia, a następnie
spotkaliśmy się z gośćmi na posiłku, w kameralnym gronie.
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Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Świętego Jana Pawła II –
powiązany z obchodami jubileuszu stulecia urodzin Karola Wojtyły, naszego Wielkiego
Rodaka. Z powyższego w dniu święta Świętego Jana Pawła II - 22.X.2020 – wspominaliśmy
wspólnie z dziećmi i młodzieżą w internacie postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej
okazji odbyła się w październiku pielgrzymka do Wadowic. Wracaliśmy pamięcią do treści
zadań, które uczniowie wykonywali w czasie zdalnego nauczania : odbył się konkurs
plastyczny pt. "Herb Papieski" i Quiz o Janie Pawle II, nastąpiło także przypomnienie treści
związanych z Papieżem z poznanych pozycji książkowych, w tym utrwalenie papieskich
pielgrzymek po całym świecie, na koniec wybrzmiała także ,,Barka”.
W roku sprawozdawczym nasz Ośrodek włączył się w trzy ważne inicjatywy
proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:
,SZKOŁA PAMIĘTA” - 28.X.2020 - spotkanie z
wychowankami Ośrodka
o charakterze patriotyczno – historycznym przybliżającym uczniom fundatorów i historię
Szkoły św. Tereski.
"SZKOŁA DO HYMNU" - 10.XI.2020 - z okazji Narodowego Święta Niepodległości
uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali apel patriotyczny i wspólne odśpiewaliśmy
„Mazurek Dąbrowskiego.
"RAZEM NA ŚWIĘTA" - w grudniu wychowankowie Ośrodka pod czujnym okiem
nauczycieli i wychowawców przygotowali świąteczne pierniki dla swoich rodzin
i najbliższych sąsiadów, wysłali kartki świąteczno - jubileuszowe do wszystkich
absolwentów naszej szkoły św. Tereski, a także do osób zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem,
przygotowali ozdoby świąteczne dla ofiarodawców i swoich najbliższych.
WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI W INTERNACIE w roku 2020:

12.I.2020 – ,,TERESKOWE KOLĘDOWANIE” – wspólnotowe kolędowanie wychowankowie,
siostry, wychowawcy, rodzice dzieci
20. I.2020 - ,,PRZEDSTAWIENIE MIKOŁAJKOWE”- spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoły
Podstawowej nr 4 z Zakopanego.
26.I.2020 - BAL KARNAWAŁOWY przy muzyce
Zespołu „Kawałek Świata”
z udziałem wolontariuszy z Raby Wyżnej, z Hufca ze Skomielnej i z koła ,,Caritas”ze
Spytkowic.
28.I.2020 – spotkanie kolędowe z grupą zuchów i harcerzy "Leśne Duszki" z Drużyny
Wielopoziomowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”.
W dniach
3.02.2020 – ,,PIES PRZEWODNIK”- spotkanie tematyczno- warsztatowe z osobą
niewidomą.
6.IX.2020 – włączyliśmy się w NARODOWE CZYTANIE - ogólnopolską akcję pod
patronatem Pary Prezydenckiej - czytając i inscenizując wychowankom fragmenty utworu
"Balladyna" Juliusza Słowackiego.
15.X.2020 - w dniu MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI przypomnieliśmy
Rodzicom uczniów z naszego Ośrodka kilka informacji na temat białej laski poprzez
przygotowanie okolicznościowej wystawy, gazetki i na Facebooku.
12.XI.2020 - FESTIWAL JESIENNEJ TWÓRCZOŚCI pt."Złota szyszka" - wszystkie grupy
internatowe zaprezentowały się
w trzech
kategoriach: plastycznej, muzycznej
i literackiej przedstawiając walory i barwy jesieni.
26. XI.2020 - Zabawa Andrzejkowa, tym razem bez udziału Wolontariuszy.
18.XI.2020 – w dniu Imienin MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ w internacie przybliżyliśmy
wychowankom
postać
Założycielki
Dzieła
Lasek
poprzez
słowo
i prezentację trzech krótkich filmików autorstwa s. Alberty pt. ,,Dziecinny świat”,
,, Hrabianka Czacka”, ,,Wojenna podróż hrabianki Czackiej”.
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7.XII.2020 – spotkanie ze ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM – wychowankowie przygotowali
program artystyczny, a następnie otrzymali prezenty przygotowane dla każdego dziecka
przez Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej z Krakowa.
16.XII.2020 – SPOTKANIE OPŁATKOWE w tym roku świętowaliśmy w czasie szkolnym
i internatowym. W szkole odbyło się Spotkanie Choinkowe pt. "Uśmiech na gwiazdkę" ,
a w internacie popołudniu nastapiło dalsze świętowanie - każda grupa spotkała się
wspólnie przy stole wigilijnym w świetlicy swojej grupy. Tradycyjnie rozpoczęto
spotkania od przeczytania fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, a potem
łamanie opłatkiem i życzenia świąteczne, spożywanie wieczerzy wigilijnej w atmosferze
kameralnej, rodzinnej z opowieściami o świątecznych zwyczajach i śpiewem kolęd.
Realizacja zadań z poszczególnych dziedzin wychowania mająca na celu
integralny rozwój każdego wychowanka.
Dbano o rozwój WYCHOWANIA RELIGIJNEGO :
Dzieci i młodzież miały możliwość rozwijać i pogłębiać swoją wiarę w Boga, poprzez
codzienną modlitwę, udział we Mszy Świętej w niedziele i w Roratach, a także w Mszach
I- piątkowych oraz w nabożeństwach różańcowych. Starano się ożywiać indywidualny
kontakt z Bogiem poprzez śpiew piosenek religijnych, rozmowy, czytanie czasopism
i książek religijnych.
Ważniejsze wydarzenia o charakterze religijnym :
19.I.2020 – KOLĘDA w naszym Ośrodku, połączona z kolędowaniem z księżmi z pararii.
2.II.2020 – po Mszy świętej z oprawę muzyczną odbył się koncert CHÓRU CANTABILE.
W dniach 10–12.03.2020 odbyły się w naszym Ośrodku REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla
uczniów pt.,,Pan z nami” poprowadził ks. Henryk Łodziana salwatoriani z Krakowa.
Spotkania rekolekcyjne każdego dnia rozpoczynały Mszą Świętą a następnie odbyły się
trzy konferencje nt. „Otwórz me oczy”, „Chcę widzieć Jezusa”
i „Być
bliżej Niego”, połączone z przygotowaniem przez uczniów prac plastycznych
obrazujących zaprezentowaną tematykę nawiązującą do Roku Eucharystii.
5.IX.2020 - WYPRAWA PIELGRZYMKOWA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ
TATR na Wiktorówkach, w której wzięli udział chłopcy i dziewczęta wraz
z wychowawcami. W sanktuarium uczestniczyliśmy w Mszy świętej a po niej
zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Ośrodek prosząc Maryję o opiekę i wstawiennictwo na
cały rok szkolny.
24.X.2020 – odbyła się RÓŻAŃCOWA PIELGRZYMKA do Ludźmierza do Gaździny
Podhala, w której uczestniczyła delegacja dziewcząt i chłopców z każdej grupy
internatowej, zawierzyliśmy Pani Ludźmierskiej nasze rodziny i cały Ośrodek.
W dniach od 1 do 8.XI.2020 – włączyliśmy się w inicjatywę ,,RÓŻANIEC DO GRANIC
NIEBA” modląc się codziennie przed Najświętszym Sakramentem
o godz. 17.30.
8.XII.2020 – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Godzinie Łaski od
godz. 12.00 do 13.00 cała wspólnotą domu : uczniowie, pracownicy i siostry trwaliśmy
w naszej kaplicy na wspólnej prowadzonej modlitwie.
W zakresie WYCHOWANIA SPOŁECZNO - MORALNEGO udało się stworzyć
w Internacie domową atmosferę, dającą wychowankom poczucie akceptacji, miłości
i bezpieczeństwa, a zarazem wszechstronnego rozwoju. Wychowawcy w poszczególnych
grupach starali się wprowadzać zadania mające na celu kształtowanie aktywności
społecznej u wychowanków, uczenia się odnajdywania w różnych sytuacjach i relacjach
społecznych. W grupach organizowano spotkania z okazji urodzin dzieci oraz imienin
wychowawców. Organizowano wspólne gry i zabawy. Wychowawcy kształtowali
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w dzieciach poczucie własnej wartości poprzez stosowanie pochwał, nagród i wyróżnień.
Z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babi, Dnia Nauczyciela wychowankowie internatu
przygotowali drobne upominki, okazując swoją wdzięczność rodzicom, dziadkom,
wychowawcom i nauczycielom.
W zakresie WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO dzieci i młodzież poznawały
tradycje i zwyczaje regionalne Podhala, uczyły się historii i języka polskiego, kształtując
poczucie tożsamości narodowej.
11.XI.2020 - ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI obchody Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęliśmy Mszą świętą w naszej kaplicy św. Franciszka w intencji
Ojczyzny. O godz. 1200 przed budynkiem naszej szkoły odbył się ,,BIEG DLA
NIEPODLEGŁEJ”. W biało - czerwonej sztafecie poszczególne grupy przekazywały sobie
dużą flagę. Towarzyszyły nam znane pieśni patriotyczne, na zakończenie biegu
odśpiewaliśmy wspólnie Hymn Narodowy.
W ramach stałej współpracy ze środowiskiem lokalnym uczestniczyliśmy
w dwóch wydarzeniach:
27.II.2020 - Delegacja z naszego Ośrodka : dwie dziewczynki i dwóch
chłopców wraz z przewodnikami wzięli udział w szczególnej uroczystości odsłonięcia
obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej
(1942–2010), która mieszkała wraz z rodziną w Rabce-Zdroju w latach 1951–1961.
Obelisk stanął on w ogrodzie różańcowym przy kościele św. Marii Magdaleny
w Rabce, a jego odsłonięcia dokonał prezydent RP Andrzej Duda.
1.III.2020 - delegacja naszych
wychowanków z wychowawcami
uczestniczyła w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju , w ramach którego wzięli udział w VIII Biegu Pamięci
Żołnierzy Niezłomnych „Tropem Wilczym” na dystansie 1963 m, w którym naszych
uczniów jako przewodnicy wspierali zaprzyjaźnieni harcerze z Drużyny
Wielopoziomowej ZHP. Po dotarciu na metę zostali uhonorowani medalami.
W zakresie realizacji zadań z WYCHOWANIA ESTETYCZNO - KULTUROWEGO dbano
o kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwój zainteresowań i umiejętności
muzycznych i plastycznych poprzez udział w zajęciach z muzykoterapii
w kołach muzycznym i plastycznym oraz KONKURSACH MUZYCZNYCH :
W dniach 15 i 19.I.2020 – nasz zespół wokalno - instrumentalny "Słoneczne
Nutki" po raz kolejny uczestniczył w X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Ośrodku Kultury w Sułkowicach w czasie którego w swojej kategorii zdobył
II miejsce.
21.I.2020 - delegacja młodzieży z naszego internatu z gr. III i IV wraz
z wychowawcami byli na ,,Przeglądzie Kolęd i Pastorałek ,, Panu śpiewać chcę…”
w kaplicy w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym
im. dr. Adama Szebesty w Rabce - Zdroju, występując zdobyli wyróżnienie.
Organizowano wyjścia dla delegacji wychowanków na spotkania o charakterze
integracyjno-kulturalnym :
23.I.2020 - ,,WSPÓLNE KOLĘDOWANIE” z Zespołami Regionalnymi w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rabce prowadzonym przez
Rabczańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
25.I.2020 – KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
zespołu ,,Triola, Triole, Triolki”
w OREW-ie.
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2. II. 2020 - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK ,,Hej Kolęda, Kolęda…” – IX Rabczańskie
kolędowanie – występ różnych chórów w kościele św. Teresy 7.III.2020 – w Teatrze ,,Rabcio” spektakl pt.,,Pinokio” na motywach Carla Collodiego.
WYCHOWANIE UMYSŁOWE - realizacja zadań dydaktycznych obejmowała
współpracę z nauczycielami w sprawach dotyczących rozwoju intelektualnego
i społecznego naszych wychowanków oraz wyników
w nauce. Wychowawcy
organizowali spotkania o charakterze dydaktyczno-poznawczym, pogadanki, projekcję
filmów. Wzbogacano wiedzę uczniów i zasób słów poprzez udział w konkursach,
zabawach dydaktycznych i zajęciach teatralnych.
Udział zainteresowanej grupy wychowanków w ,,KOLE PODRÓŻNIKA”
Na ,,KOLE CZYTELNICZYM” rozwijano kompetencje czytelnicze systematycznie czytano
wspólną lekturę dla wychowanków w myśl idei ,,Cała Tereska czyta dzieciom”.
Wychowankowie byli objęci zajęciami z orientacji przestrzennej w czasie których
realizowali program z zakresu bezpiecznego, prawidłowego poruszania się w najbliższym
otoczeniu i podstawowych pojęć dotyczących schematu własnego ciała.

Realizacja zadań z zakresu WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I OPIEKI ZDROWOTNEJ:
Wychowankowie internatu byli objęci troskliwą opieką w zakresie zdrowia, higieny
i bezpieczeństwa. Zapewniono wychowankom opiekę lekarską i pielęgniarską. Odbywały się
wizyty u lekarzy specjalistów.

Codziennie wszystkie grupy wychodziły na spacery, na placu zabaw. Organizowano
dłuższe spacery do Parku Zdrojowego i na Bulwary nad Ponicznką oraz wyjścia w góry na
Banię i Grzebień. Wychowankowie korzystali z zimowych atrakcji, W dniach 13 i 14.I.2020
zorganizowano Kulig dla całego Internatu do Doliny Lepietnickiej.
21.XII.2020 - przed budynkiem szkoły montaż kolejnych przyrządów jako
uzupełnienie istniejącej ,,siłowni zewnętrznej”.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

W czasie przyjazdów Rodziców wychowawcy starali się przekazywać różne
informacje o dzieciach - dotyczące ogólnego rozwoju, zdrowia, osiągnięć w nauce
i rewalidacji, mogli podziwiać prace plastyczne swoich dzieci na wystawach i gazetkach.
Rodzice mogli obserwować samodzielność dzieci w czasie posiłków, a także podczas
innych czynności samoobsługowych, uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych
i wycieczkach. Dzieci młodsze systematycznie wyjeżdżały na weekendy do domów
rodzinnych, a starsze utrzymywały z rodzicami stały kontakt telefoniczny.
7.II.2020 - w naszym Ośrodku odbył się DZIEŃ OTWARTY dla Rodziców w ramach
którego rodzice mogli uczestniczyć w dwóch spotkaniach o charakterze warsztatowym.
Pierwsze spotkanie z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego
poruszania się niewidomych i słabowidzących poprowadziła mgr Barbara Pełech nauczyciel orientacji przestrzennej, w czasie którego prelegentka wygłosiła wykład
„Układ treści programowych w nauczaniu orientacji : schemat ciała – pojęcia
kierunkowe i relacje przestrzenne – wiedza o otoczeniu – techniki poruszania się”,
następnie przedstawiła prezentację „Bazowe pojęcia i umiejętności orientacji
przestrzennej w praktyce” oraz odbyły się ćwiczenia praktyczne. Drugie ciepłe spotkanie
warsztatowe dla Rodziców pt. „Lepiej rozumiem - mądrzej kocham" – poprowadziła
psycholog mgr Katarzyna Wnęk–Joniec, w czasie którego stworzyła przestrzeń dla
Rodziców przyjrzenia się jak dawać siłę naszym Dzieciom, jak je wspierać, prowadzić
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i kochać mądrzej...
18.I.20120 - Szkolenie dla Rodziców z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Niewidomego poprowadziła psycholog mgr Katarzyna Wnęk–Joniec.
WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIATEM:

26.I.2020 – odbył się Bal Karnawałowy z udziałem Zespołu „Kawałek Świata W przygotowaniu i zabawie pomocą służyli wolontariusze z koła ,,Caritas” ze Spytkowic
i z Hufca ze Skomielnej Białej.
5.XII.2020 - W DNIU MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA za pomocą
facebooka naszej szkoły
przekazaliśmy wszystkim wolontariuszom z którymi
współpracujemy pozdrowienia i podziękowania ze zwrotem oczekiwania na kolejne
spotkania i dalsze współdziałanie : z Wolontariuszami z Koła "Caritas" ze Spytkowic,
z Hufca Pracy ze Skomielnej Białej, ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej
z Raby Wyżnej, z LO im. S. Goszczyńskiego z Nowego Targu, z Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. św. Rodziny z Nazaretu z Rabki, z LO im. ks. prof. Tischnera z Rabki,
z LO im. E. Romera z Rabki, ze Szkoły Podstawowej nr 1. im. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego z Tokarni.
17.XII.2020 - miała miejsce w naszym Ośrodku wizyta przedstawicieli grona
pedagogicznego z I LO im. Seweryna Goszczyńskiego z Nowego Targu (w imieniu
wolontariuszy )- ze świąteczną niespodzianką: z kartkami świątecznymi i pierniczkami –
dla każdego ucznia.
19. XII.2020 - wizyta zuchów i harcerzy z Drużyny Wielopoziomowej im. Danuty
Siedzikówny „Inki” wraz z druhną Renatą z inicjatywą przekazania ,,Betlejemskiego
Światła Pokoju” dla naszego domu.
SZKOLENIA, FORMACJA DUCHOWA :

W dniach 25.II.2020,6.X.2020 i 10. XI.2020 - ks. Profesor Edward Staniek wygłosił
konferencje duchową dla pracowników naszego Ośrodka.
W dniach 9–11.III.2020 - ksiądz Andrzej Gałka Krajowy Duszpasterz Niewidomych
z Warszawy poprowadził REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA PRACOWNIKÓW
na temat ,,Ks. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”.
28.VIII.2020 – p. Wojciech Cianciara Inspektor Danych Osobowych w TONOS
przedstawił główne zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych osobowych w pracy
zdalnej oraz dokument polityki danych osobowych w TONOS.
PRAKTYKI PEDAGOGICZNE, STAŻE :

W dniach 12-19.01.2020 – odbyła praktykę studentka z Bydgoszczy z Wyższej Szkoły
Nauki o Zdrowiu.
W dniach 5-10.IX.2020 – studentka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignacianum
w Krakowie odbyła w naszym interenacie praktyke pedagogiczną.
W dniach od 01.IX.2020-30.XI.2020 – 1 osoba słabowidząca z orzeczeniem
o niepełnosprawności odbyła staż w ramach programu unijnego pt.,, Fachowcy”.
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REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH Z PRACY ZDALNEJ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w dniach od 25 marca do 26 czerwca 2020 r.

W dniach od 25 marca do 26 czerwca 2020 r. podjęto pracę dydaktycznowychowawczą w Ośrodku w szkole i w Internacie w ramach NAUCZANIA ZDALNEGO.
Od dnia 25.03.2020 nauczyciele i wychowawcy oraz specjaliści zajęć rewalidacyjnych
rozpoczęli w naszym Ośrodku zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ, tj. zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami
sprzężonymi dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia szkoły
i wychowanka Ośrodka, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych - IPET każdego ucznia.
23.03.2020 – w czasie Rady Pedagogicznej zapoznano wychowawców
z nowelizacją R o z p o r z ą d z e n i a z dnia 11.III.2020 M i n i s t r a E d u k a c j i
N a r o d o w e j w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19. Ustalono we współpracy z wychowawcami
i specjalistami zajęć rewalidacyjnych, sposób monitorowania i weryfikacji wiedzy
uczniów, przekazywania informacj i materiałów dla rodziców i uczniów
z wykorzystaniem środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej i poczty tradycyjnej
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, wychowawcą, a uczniem lub
rodzicem.
Wychowawcy Internatu zostali zobowiązani do przesyłania drogą elektroniczną
raportów z każdego tygodnia pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej zdalnie.
W dniach od 18 maja do 26 czerwca 2020 r. w ramach pracy Ośrodka odbywały
w których wzięło udział 25 uczniów- zajęcia w zakresie terapii
widzenia, logopedii, orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej i masażu, czynności życia
codziennego.
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE,

Od
ZAJĘCIA

25

maja

do

26

czerwca

2020

r.

–

realizowano w Ośrodku
w klasach I-III

OPIEKUŃCZE Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

i w Przedszkolu, w zajęciach uczestniczyło 5 dzieci.
Przygotowaliśmy PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA obowiązującą w Ośrodku
w czasie epidemii COVID-19, w tym zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej.
Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych podjęta przez wychowawców
Internatu w czasie nauczania zdalnego:
Wychowawcy współpracowali z nauczycielami w celu ustalenia wspólnej linii
edukacyjnej skierowanej w komunikacji do rodziców.
Wychowawcy prowadzili nauczanie zdalne z wychowankami i rodzicami
z wykorzystaniem mediów elektronicznych i kontaktu telefonicznego, a także poprzez
pocztę tradycyjną. Wsparciem zostali objęci wszyscy wychowankowie z poszczególnych
grup i ich rodzice, z którymi wychowawcy konsultowali ich indywidualne oczekiwania
i sposób wsparcia np. dotyczący
zadań szkolnych, tematykę indywidualnych
zainteresowań uczniów.
Wychowawcy przygotowali dla rodziców indywidualny plan usprawniania z zakresu
samoobsługi. Rodzice i wychowankowie otrzymywali systematycznie drogą elektroniczną
ZESTAW ĆWICZEŃ SAMOOBSŁUGOWYCH - instruktaż doskonalenia czynności życia
codziennego z instrukcją do wykonania samodzielnie dla starszych wychowanków lub
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z niewielką pomocą osoby towarzyszącej, w zależności od indywidualnych możliwości
danego wychowanka.
Podjęto pracę zdalną w komunikacji z rodzicami i wychowankami
poprzez wykorzystanie STRONY OŚRODKA RABKI i FACEBOOKA SZKOŁY.
Na stronie umieszczano propozycje z których mogli korzystać uczniowie i ich rodzice.
Materiał podzielono na następujące działy: EDUKACJA, ĆWICZENIA, TEATR, MUZYCZNE
SPOTKANIE, ZAJĘCIA W INTERNACIE. Wychowawcy z wszystkich grup internatowych
nagrali i opublikowali KILKA MODLITW tj. Drogę Krzyżową, Litanie, pieśni religijne
i udostępnili on-line na stronie internetowej naszego Ośrodka - do słuchania i modlitwy.
Wychowawcy realizowali zadania związane Z ROZWIJANIEM TALENTÓW
I ZAINTERESOWAŃ poprzez nagrywanie (audio i video) różnych utworów tematycznych
i zajęć muzycznych, plastycznych, kulinarnych i czytelniczych oraz umieszczanie ich na
stronie Ośrodka. Na uwagę zasługuje upamiętnienie 100-tnej rocznicy urodzin Papieża
św. Jana Pawła II poprzez czytanie w zakresie koła czytelniczego fragmentów książek
„Nazywam się Jan Paweł II nie lękajcie się”, ,, Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”
oraz przygotowywanie Quizu o Janie Pawle II. Ważnym wydarzeniem było Święto
Ośrodka w Laskach - 15 maja 2020. Wychowawcy zachęcili uczniów i absolwentów do
aktywnego uczestniczenia on-line w Święcie Lasek - do obejrzenia inscenizacji słownomuzycznej
i
do
czynnego
udziału
w
konkursie
,,Do
Dzieła”.
Na naszej stronie wychowawcy umieścili nagrany autorski
wiersz pt. „Róża”
przedstawiający biografię Matki Czackiej.
Wychowawcy wysyłali życzenia do wychowanków z grup i ich najbliższych z okazji
Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka - drogą elektroniczną, telefoniczną i tradycyjnąwysyłając drobny upominek.
Przypominając pobyt w internacie wychowawcy przygotowali i nagrali wirtualny
spacer po Rabce, zagadki i quiz o Rabce.
Były prowadzone indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej i rehabilitacji
ruchowej - prowadzone zdalnie. Z zajęć z orientacji przestrzennej korzystało
23 uczniów. W pracy zdalnej nauczycielka w kontakcie z Rodzicami wykorzystywała
kontakty mailowe i telefoniczne, wysyłała cotygodniowe raporty do dyrektora Ośrodka.
Telerehabilitacja – przekazywano porady i zalecenia dla Rodziców i Opiekunów, celem
której aktywizowano sprawność ruchową dzieci pozostających w domach z rodzicami lub
opiekunami prawnymi.
WSPÓPRACA Z WOLONTARIATEM W NAUCZANIU ZDALNYM :

Podjęto współpracę z Katolicką Szkołą Podstawową w Rabce-Zdroju rozpoczynając
tym samym akcję e-Wolontariatu “Audiobook dla Tereski”. Wolontariusze z I LO
im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu kontynuując współpracę z naszym
Ośrodkiem nagrali dla dzieci bajki w ramach PROJEKTU ,,BAJKOWY GOSZCZ”.
PODSUMOWANIE

Celem pracy wychowawczej całego zespołu pedagogicznego było aktywne włączanie
wychowanków do udziału we wszystkich wymienionych przedsięwzięciach, aby
wydobyć z naszych dzieci i młodzieży, o różnych możliwościach, maksimum
umiejętności i zdolności, a przez to utwierdzić w nich poczucia własnej wartości.
Rabka- Zdrój 10. IV. 2021
s. Irmina - Barbara Landowska
dyrektor Ośrodka
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