
SZKOŁA MARZEŃ - szkoła lepszego bycia i życia 

 

Dla kogo? 

 Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z autyzmem, a także z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi (z wadami słuchu, wzroku, z uszkodzeniami narządu ruchu). 

 

-  Ponieważ szkoła to nie tylko nauka, ale nade wszystko wychowanie, wspomaganie, 

wspieranie, nasza placówka jest dla: 

 dzieci, które doświadczyły przykrości, trudności lub lęku podczas edukacji w dużych 

masowych placówkach, często głośnych, krzykliwych i zatłoczonych, 

 dzieci, które potrzebują skupienia uwagi wyłącznie na nich, indywidualnego 

podejścia w atmosferze życzliwości, wsparcia, tolerancji i pełnego zrozumienia,  

 dzieci, które dopiero uczą się żyć wśród różnych grup rówieśniczych, zaczynają 

naukę zasad i norm, działania, radzenia sobie w społeczeństwie, 

 dzieci i młodzieży, uczącej się żyć, działać i radzić sobie w nowej, bardziej dorosłej 

rzeczywistości, poznawać zasady i normy społeczne, z pomocą wyjątkowej kadry. 

-   Ponieważ zatrudniamy specjalistów wysokiej klasy: oligofrenopedagogów, logopedów, 

tyflopedagogów, surdopedagogów, psychologa i pedagoga oraz innych ..   

W naszym gronie przeważają nauczyciele z ogromnym doświadczeniem zawodowym, 

bardzo dobrze przygotowani merytorycznie i przede wszystkim posiadający to „coś” -  

predyspozycje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.  

 

Oferta edukacyjno - rewalidacyjno - terapeutyczna placówki obejmuje: 

naukę w:   Szkole Podstawowej Nr 2,  

                 Gimnazjum Nr 2  

                 Szkole Przysposabiającej do Pracy. 

oraz: 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;  

 zajęcia logopedyczne; 

 zajęcia integracji sensorycznej;   

 

 



 

 

 

 

 zajęcia w sali doświadczania świata; 

 zajęcia rewalidacyjno -  wychowawcze; 

 zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

 zajęcia korekty wad postawy; 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

 terapia poprzez sztukę i praktyczne zajęcia artystyczne; 

 terapia z wykorzystaniem EEG Biofeedbacka; 

 indywidualne konsultacje z psychologiem; 

 zajęcia wspierające dla uczniów i rodziców. 

Szczególne potrzeby uczniów oraz ich rodziców doprowadziły do utworzenia 

Edukacyjnego Centrum Konsultacji służącego szeroko rozumianą, nieodpłatną pomocą 

ponad 60-osobowej grupy specjalistów i doradców w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

      Aktualnie trwają też przygotowania do uruchomienia w dniu 1 września 2015 r. 

jednego oddziału przedszkola specjalnego. 

 

Ośrodek nie bez powodu usytuowany jest w pięknym zabytkowym pałacu, otoczonym 

parkiem. Nasze dzieci traktujemy wyjątkowo. Specyficzny klimat i urok pałacowego 

budynku, w którym mieści się Ośrodek, sprzyja atmosferze bliskości, prywatności, ciepła. 

W „książęcych warunkach” – małe grupy, klasy 4 - 6 osobowe, zindywidualizowane 

podejście do każdego ucznia, sale zajęć wyposażone we wszystko, co ma sprzyjać 

rozwojowi, edukacji i wychowaniu. Wychowaniu, które trwa nie tylko w szkole podczas 

zajęć edukacyjnych, ale obejmuje także pięciodniowy internat. W pałacowych pokojach 

nasi uczniowie mogą liczyć na profesjonalną opiekę, rodzinną atmosferę czy bajkę „na 

dobranoc”. A wszystko to jedynie za minimalną cenę wyżywienia.  

 

Baśniowy pałac w parku jest nie tylko dla najmłodszych - kiedy już przejdziemy 

wspólnie przez naukę w podstawówce i gimnazjum, dalej towarzyszymy naszym dzieciom 

w nauce życia. Cztery profile kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy zapewniają 

wyposażenie naszej młodzieży w wiedzę, umiejętności i czynności pracy przydatne przez 

całą resztę życia - pomoc w ogrodzie, kuchni, biurze, dla niektórych - rękodzieło 

artystyczne. Pierwsze próby dorosłości to praca  w zaprzyjaźnionych zakładach pracy 

chronionej oraz na otwartym rynku pracy. 

 

 



 

 

 

 

W trudzie wychowania i wprowadzania w dorosłość nasi rodzice nie pozostają sami. 

Oprócz codziennych kontaktów, konsultacji, rodzice także zasiadają w szkolnych ławkach.  

Cyklicznie spotykają się w ramach „Szkoły dla rodziców”. Przy kawie i upieczonych 

przez uczniów ciastkach, poruszają najistotniejsze problemy dotyczące funkcjonowania ich 

dzieci, wspierają się nawzajem i wymieniają doświadczeniami. Czasami szkolni specjaliści 

przygotowują tematy „ekstra” z zaproszonymi z zewnątrz gośćmi. 

Dojazd do szkoły dopasowany jest do aktualnych potrzeb uczniów - do pałacu można 

dotrzeć nawet z odległych miejscowości, szkolnymi i gminnymi busami, których kursy 

ustalane są przez szkołę w najbardziej dogodny dla uczniów sposób. 

 

O tym, jak działa szkoła, najlepiej opowiedzą rodzice naszych uczniów: 

- p. Maria: Szkoła w Damnicy jest idealna dla mojego dziecka. Wcześniej syn nie czuł 

się dobrze wśród tłumu, hałasu. Tutaj znajduje bardzo indywidualne podejście, znajduje 

akceptację, zrozumienie, wsparcie od pań. A to przecież jest podstawą rozwoju! Dużo się 

nauczył, a co najważniejsze, przy różnych trudnościach nie zostajemy sami. Zawsze 

wspiera nas nauczyciel, dyrektor, specjaliści. 

- Mama Asi: Jeszcze parę lat temu nie wierzyłam, że dostanę wsparcie, pomoc  

i edukację w jednym miejscu. Nie wierzyłam, że moja córka mogłaby komunikować się  

z otoczeniem, że będzie zrozumiana poza domem. Dzisiaj, każdy może zobaczyć, że ma 

uczucia, emocje, że potrafi je okazać. Wszystkiego nauczyła się w Ośrodku.  

 

Chętnie mówią także sami uczniowie: 

- Renata i Natalia: Pewnie, że fajna szkoła. Inaczej nie byłybyśmy tutaj tak długo. 

Lubimy tu przychodzić, zawsze dużo się dzieje, nauczyciele mają dla nas czas. Jak jest 

problem, można pogadać, poprosić o pomoc. Nie tylko jak coś się dzieje w szkole, takie 

życiowe problemy też.  

- Piotr: Jestem w szkole od dziecka. Teraz już, niestety, ostatni rok. Szkoda, bo nigdzie 

nie będzie tylu bliskich ludzi, którzy chcą i mogą mi pomóc, kiedy mam kłopot. Dużo 

nauczyłem się na praktykach, mam nadzieję, że dzięki temu znajdę kiedyś pracę. Szkoła 

jest dla mnie jak drugi dom. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do szkoły w Damnicy przyjmujemy uczniów przez cały rok, rodzice muszą 

jednak złożyć w Słupskim Starostwie Powiatowym przy ul. Szarych Szeregów 14 

następujące  dokumenty:  

 wniosek do Starosty Słupskiego o przyjęcie do szkoły -  (WPS07 – do pobrania ze 

strony internetowej Starostwa), 

 aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego,  

 ostatnie świadectwo szkolne, 

 odpis skrócony aktu urodzenia, 

 karta zdrowia wraz z informacją o leczeniu specjalistycznym, 

 2 zdjęcia legitymacyjne, 

 podanie o internat (dla chętnych). 

 

 

Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów zapraszamy do Ośrodka  

w dni nauki szkolnej.  

Zapraszamy również do odwiedzania nas w Edukacyjnym Centrum Konsultacji.                                 

                                                                                                                                            

Władysława Hanuszewicz 

dyrektor Ośrodka                                                                                                                                      

_______________________________________________________________________ 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marynarza Polskiego,                                                           
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