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Organem prowadzącym Ośrodek 
jest Rada  Powiatu Słupskiego.  

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny – 
Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 

  
 
 



 
 
 
Ośrodek działa w trzech obiektach:  
 
1) główna siedziba Ośrodka:  
    76 - 231 Damnica, ul Korczaka 1,                        
    woj. pomorskie,  
2) Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domu Pomocy   
    Społecznej w Przytocku,  
3) Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domu Pomocy  

    Społecznej w Machowinku.  



 
 
 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  
im. Marynarza Polskiego w Damnicy  

przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży                                  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: 
lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim,                       

a także dla dzieci z autyzmem i innymi    
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 

zagrożonych  nieprawidłowym rozwojem.  



 
 
W skład Ośrodka wchodzą:  
1) Szkoła Podstawowa Nr 2,  
2) Gimnazjum Nr 2,  
3) Szkoła Przysposabiająca do Pracy. 
 
Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem                 
od 1 września 2015 r.  jednego oddziału 
przedszkola specjalnego.  
 
 



 

 

 

Dla uczniów dojeżdżających zorganizowana 

jest świetlica z dożywianiem, a dla dzieci                      

i młodzieży z odległych miejscowości jest 

internat, zapewniający opiekę całodobową, 

funkcjonujący w dni nauki szkolnej. 



 
 
 
               Od stycznia 2015 r. w Ośrodku działa  

            Edukacyjne Centrum Konsultacji, 
którego zadaniem jest 
bezpłatna, specjalistyczna pomoc oraz doradztwo                           

dla   
1) rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży         
    o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  
2) nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,  
    gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.  

 
 
 
 

 











 
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych                
w poszczególnych typach szkół specjalnych jest prowadzone 
nie dłużej, niż do ukończenia przez ucznia:  
   1) 18 roku życia - w przypadku szkoły  podstawowej,  
   2) 21 roku życia - w przypadku gimnazjum,  
   3) 24 roku życia - w przypadku szkoły        

                                                ponadgimnazjalnej.  
Okres nauki można przedłużyć na każdym etapie 
edukacyjnym o jeden rok na podstawie rozporządzenia 
MEN w sprawie ramowych planów nauczania. 

  



 

  

 

 Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu  

 głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się  

 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: 

                                          indywidualne i zespołowe.  

  

 

  



 

 

  

W placówce organizowane są zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.  

 

  



 

  

 Świadczenia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej  

 realizuje pielęgniarka prowadząca Indywidualną Praktykę  

 Pielęgniarską i Usługi Pielęgniarskie w Damnicy. 

 

Od lutego 2014 r. uczniowie są również objęci opieką 

medyczną (NFZ) lekarza psychiatry:  1 x w miesiącu.  















 

 

Celem pracy Ośrodka jest zapewnienie wszystkim 

uczniom i wychowankom właściwych warunków 

edukacyjno - rewalidacyjnych, wychowawczych, 

zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie 

prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji                       

z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,                                   

możliwości i zainteresowań.  

 

 



 

 

Ośrodek może prowadzić ponadto:  

-  warsztaty szkoleniowe,  

-  warsztaty terapeutyczne i rehabilitacyjne,  

-  działalność w zakresie szkoleniowo – edukacyjnym.                                    



 

 

Cele SOSW im. MP w Damnicy realizowane są  

we współpracy  z rodzicami lub opiekunami wychowanków                        

oraz innymi z placówkami oświatowo – wychowawczymi                     

i instytucjami wspierającymi działalność szkół i placówek                               

w zakresie edukacji i wychowania.  



 

 

Na rzecz Ośrodka działają:  

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych  

    „Dajmy Im Radość” w Słupsku,                               

2) Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy, 

3) Stowarzyszenie Kiwanis International  

    Klub Słupia w Słupsku. 



 

 

 

 

Najważniejsze aktywności placówki:    

- organizacja dwóch cyklicznych imprez artystycznych  

(co drugi rok) o zasięgu ogólnopolskim: Damnickich 

Betlejek i Konfrontacji Kulturalnych, których celem jest 

prezentacja   zdolności i umiejętności muzycznych, 

teatralnych, plastycznych uczniów oraz integracja 

środowisk osób niepełnoprawnych,  

 



 

 

 

 

- co roku w rocznicę nadania imienia „Marynarza 

Polskiego” organizuje się w placówce Święto Patrona 

Ośrodka, ściśle związane z przyjętymi w programie 

wychowawczym treściami wychowania patriotycznego,  

w szczególności: morskiego i marynistycznego.  



 
 
Ważniejsze, wybrane osiągnięcia Ośrodka: 
-  realizacja międzynarodowego 3 - letniego projektu  
   Sokrates Comenius 1  
-  realizacja międzynarodowego projektu Akcja  
   Artystyczna „Pippi Langstrumpf- ganz gross”  
-  realizacja międzynarodowego projektu „Konferencja  
   zwierząt" 
-  realizacja projektów lokalnych tj. obchody Dnia  
   Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie,  
   Szkolne Dni Profilaktyki, …. 
-  liczne innowacje pedagogiczne i programy autorskie  
   opracowane i realizowane przez nauczycieli. 



 
 
 
-  współpraca z Akademią Pedagogiczną w Słupsku,  
   w tym: współorganizacja sympozjum nt. Jak  
   komunikować się z innymi..?” 
-  realizacja zajęć praktycznych z „przysposobienia do  
   pracy” w szkole ponadgimnazjalnej poza placówką,                   
   w zakładach pracy (otwartych i chronionych) 
-  udział naszych uczniów i absolwentów w realizacji  
   projektów mających na celu odnalezienia się ich  
   na otwartym rynku pracy. 



 
 
 
- pozyskanie środków z Rządowego programu 
„Radosna Szkoła”, w ramach którego zostały zakupione 
za kwotę 6.000,-zł pomoce dydaktyczne na 
zorganizowanie miejsca zabaw dla uczniów klas  I-III 
w szkole podstawowej 
- nawiązanie współpracy z Oddz. Kredyt Banku                       
w Słupsku, dzięki któremu placówka uzyskała środki                      
z Fundacji Banku m.in.  na doposażenie i uruchomienie 
sali czasowego wykluczenia  (time out).  



           
 
 

    Dziękujemy  

              i zapraszamy zainteresowanych             
           rodziców/opiekunów 

                do odwiedzenia naszej placówki. 
    

              
 
                                     

                                                 Opracowanie: Władysława Hanuszewicz  

                                                                                    Iwona Błażewicz  

 
 
 

Damnica, luty 2015 
 

 
 


