Dogonić Marzenia
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im.Unicef w Słupsku
Dzieci i młodzież z różnego rodzaju utrudnieniami w rozwoju stanowią integralną
część młodego pokolenia. Na każde 100 dzieci przypada troje z trwającą przez całe życie
niepełnosprawnością.
Jeśli zatem państwo demokratyczne daje wszystkim dzieciom równe szanse startu, to dla tych,
których możliwości są ograniczone przez różnego rodzaju czynniki biologiczne i społeczne,
szanse te musi dostosować do ich specyficznych i specjalnych potrzeb.
W centrum Słupska od ponad 50-lat funkcjonuje placówka w której uczniowie
niepełnosprawni znajdują swoje miejsce.
To nie tylko placówka edukacyjna, ale centrum informacji pedagogicznej, rehabilitacyjnej,
a przede wszystkim - Zaczarowany Ogród Sukcesów: emocjonalnych, poznawczych,
społecznych, artystycznych, sportowych - Indywidualnych Sukcesów Wszelakich
To Ośrodek Szkolno Wychowawczy- jedna z 12 szkół w Polsce nosząca zaszczytne imię –
UNICEF.
Misje UNICEF-umożliwienie wszystkim dzieciom pełnego rozwoju psychofizycznego,
zapewnienie właściwych warunków edukacji, stworzenie bezpiecznego środowiskawdrażane są w codzienne życie Ośrodka.
W ofercie edukacyjnej Uczeń i Jego Rodzina znajdą propozycje nauki na wszystkich etapach
kształcenia.
W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 11, Gimnazjum nr 7, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 7 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1.
Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z głęboką, wieloraką
niepełnosprawnością w wieku 3-25 lat i zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Jako jedyna placówka na terenie miasta i powiatu dysponujemy kompleksowym zapleczem
bazowym do specjalistycznych terapii indywidualnych: Integracja Sensoryczna/SI/,EEG
Biofeedback, Tomatis, Snoezelen.
Baza/sprzęt specjalistyczny jedynie wspomaga umiejętności i wiedzę nauczycieliterapeutów identyfikujących się z misją Ośrodka.
Nasz patron jest najlepszym dowodem na pochylenie się nad potrzebami dziecka- stanowiąc
źródło informacji, empatii i realizacji marzeń mądrego wychowania.
Ośrodek to coś więcej niż szkoła…to szkoła SPECJALNA.
Jesteśmy inni albowiem poza terapią, rehabilitacją, edukacją uczymy się wzajemnie patrzenia
na świat przy szeroko otwartych drzwiach.
Zanim zaczniemy pokazywać Świat, trzeba otworzyć się na środowisko.
Inicjujemy, organizujemy i uczestniczymy w działaniach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim,
światowym.
Mamy stałą, wysoką pozycję i stała aktywność w działaniach organizacji „Sprawni Razem”
i „Olimpiady Specjalne-Polska’, laureatów „Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Dzieci
i Młodzieży” w kategorii „Wiersze Malowane”; sukcesy animacji teatralnej – teatr„Łapki”,
„Zwinny Kot” „Kórnik”, wyróżnienia i nagrody w konkursach plastycznych, muzycznych,
projektach prozdrowotnych, proekologicznych, udział w akcjach charytatywnych.
Wśród nich przewija się atmosfera Naszych wewnątrzszkolnych spotkań-„Olimpijki”,
„Święto Szkoły’, ”Festyn Rodziny”, „Prewencja Inaczej”, „Konfrontacje Kobiece”, Festiwale
Kulinarne
Jesteśmy zauważani i doceniani, bo NIEPOWTARZALNI w dążeniach, marzeniach
i pomysłach.
Afirmujemy życie i je wspomagamy- dając siebie innym.

Samorząd Szkolny, Klub Wolontariatu i ich działania są tego przykładem.
Inicjatywę i współdziałanie mamy wpisane w tożsamość, którą stanowi:
Nasz Sztandar, Nasz Hymn, Nasz Patron i TRADYCJE w kompozycji z CODZIENNOŚCIĄ
Rozwój placówki nierozerwalnie związany jest z pasją zawodową, gotowością podejmowania
wyzwań i twórczych pomysłów.
Z przyjemnością budujemy tożsamość placówki –„Szkołę przyjazną dziecku i rodzinie”,
o czym można się przekonać odwiedzając nas na ulicy Krasińskiego 19 lub zaglądając na
stronę internetową www.sosw.slupsk.pl
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