SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W JAŁOWĘSACH
Placówka edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
z autyzmem. W skład SOSW w Jałowęsach wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna (kl. I-VIII),
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, internat. Do placówki przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. To jedyna placówka w obrębie powiatu
opatowskiego, gdzie kształci się młodzież szkolna z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim. SOSW w Jałowęsach to placówka z bardzo dużą tradycją (istnieje od 1973 r). W placówce
pracują nauczyciele, specjaliści, pedagodzy z szerokim wykształceniem oraz dużym doświadczeniem. Przez cały czas poszerzana jest oferta edukacyjna. W pracy stosowane są nowoczesne metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.
Placówka oferuje: zajęcia dydaktyczne dostosowane do możliwości i umiejętności ucznia, opieka pedagoga i psychologa, doradztwo zawodowe, pomoc terapeutyczna, zajęcia logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, trening umiejętności społecznych, integracja
sensoryczna, terapia ręki, zajęcia sensoplastyki, arteterapia (muzykoterapia, drama, choreoterapia), hipoterapia, hortiterapia (terapia ogrodnicza). Zajęcia dodatkowe: robotyka, zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne (wokalne, taneczne), zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe.
W placówce duży nacisk kładziemy na aktywność ruchową i sport. Wszyscy uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach i treningach w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, rolki, kolarstwo, pływanie, bowling, bocce, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, bieg na rakietach śnieżnych, łyżwiarstwo, hokej halowy, nordic walking. Placówka współpracuje w tym zakresie
z organizacją Olimpiady Specjalne, stowarzyszenie „Sprawni Razem”, zrzeszenie „START”.
Uczniowie często uczestniczą w zawodach sportowych rangi lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej oraz w obozach (w Zakopanem) i imprezach sportowych.
Biorą udział w ogólnopolskich innowacyjnych projektach, jak „Młodzi Sportowcy”, „Bądź FIT”, „Sporty Zunifikowane”. Jesteśmy organizatorami regionalnych zawodów Olimpiad Specjalnych (Świętokrzyski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych – Opatów, Świętokrzyski Dzień Treningowy Programu
Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – Opatów). Uczniowie uczestniczą w projektach edukacyjnych, np. „Kreator możliwości”, „Świetlice podwórkowe”, „Aktywna Tablica”. W placówce działa drużyna harcerska. Uczniowie uczestniczą w zbiórkach harcerskich, zlotach, rajdach, wieczornicach.
Organizowane są wyjazdy edukacyjne, wycieczki, rajdy.
Sale lekcyjne (sala terapeutyczna, sala sensoplastyki) są przyjaźnie zaaranżowane - wyposażone
w nowoczesne urządzenia (monitory, tablice interaktywne, laptopy, telewizory, sprzęt audio, Internet) oraz pomoce dydaktyczne. Uczniowie mogą przebywać w internacie, gdzie w omowych
warnkach mogą doskonalić swoje umiejętności kulinarne, uczyć się dbania o najbliższe otoczenie,
stają się samodzielni. Czeka tu na dzieci wiele atrakcji i sposobów spędzania wolnego czasu (wyjazdy na mecze VIVE Kielce, wyjścia do kina, cyrku, pizzerii, obserwacje astronomiczne, itp.)
Ośrodek posiada kuchnię i stołówkę, oferuje 5 domowych posiłków dziennie. Placówka oferuje
przywóz/odwóz dzieci do/ze szkoły. Dzięki własnym busom ułatwiona jest organizacja zajęć poza
terenem placówki i udział dzieci w różnych wyjazdach/imprezach, np. kino, basen, sala sportowa,
lodowisko, skate park, park linowy, itp.
Budynek szkoły znajduje się w pięknym, zabytkowym parku. Stanowi to dodatkowy atut naszej
szkoły – spokój, kontakt z naturą wpływa tonująco na stany emocjonalne dzieci. W naturalny sposób następuje obserwacja pór roku, zjawisk przyrody. W parku znajduje się siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Dzieci mogą odpocząć w strefie relaksu, w „zielonej klasie” – odbywają
się zajęcia edukacyjne. Do dyspozycji uczniów jest boisko sportowe, ogród warzywny, z ziołami,
kwiatowy.
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DANE KONTAKTOWE
SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach
Niemienice 95, 27-580 Sadowie,
tel. 515 824 014,
kancelaria: tel.: 15-869-28-15.
Internat po godzinie 15,
tel: 15-869-28-15.
Strona internetowa: ww.soswniemienice.pl
e-mail: soswniemienice@poczta.onet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie,
Sulejów 69; 27-515 Tarłów, telefon/ fax: 015 838-51-71, e-mail:
sulejow@op.p

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębnie im.
Mieczysława Jopka
Dębno 69 , 27-530 Ożarów, kancelaria: tel./fax.: 15 861 05 22 ,
pon-pt 7- 15, e- mail: soszwdebno@poczta.onet.p

Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Jałowęsach,
Jałowęsy 124, 27-500 Opatów,
tel. (15)8682556, 533 612 881,
e-mail: jalowesy@poczta.
onet.pl, fb: SOSW Jałowęsy,
strona internetowa: www.
soswjalowesy.

