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DANE KONTAKTOWE: 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu 

ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec  

tel. 33 861 32 71 

dyrektor: mgr Magdalena Worek 

email: sekretariat@sosw.zywiec.pl 

web: www.sosw.zywiec.pl 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                        

w Żywcu jest placówką publiczną dla dzieci                        

z niepełnosprawnością intelektualną                                        

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym                              

i głębokim, z autyzmem oraz dla dzieci                                       

z niepełnosprawnością sprzężoną.  

 

  

W skład Ośrodka wchodzą: 

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju  

 Szkoła Podstawowa Specjalna,   

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy,  

 Szkoła Branżowa  I Stopnia,  

 Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze,  

 Internat  

 Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. 
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WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

 

Zarządzeniem Starosty Żywieckiego 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Żywcu stał się 

wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczym realizującym 

zadania wynikające z programu wsparcia 

dla rodzin ,,Za życiem”. 

W związku z powyższym od 1 grudnia 

2017 roku SOSW w Żywcu organizuje 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

na warunkach i w formach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127 

ust.19 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r.-Prawo oświatowe oraz dodatkowych 

usług terapeutów, fizjoterapeutów, 

psychologów, pedagogów, logopedów                

i innych specjalistów- w zależności od 

potrzeb dziecka. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

I ETAP EDUKACYJNY 

Klasy I - III 

Pierwszy etap szkoły 

podstawowej trwający trzy lata 

obejmuje kształcenie 

zintegrowane. Oznacza to, że nie 

ma podziału na przedmioty. 

Nauczyciel prowadzi zajęcia 

według ustalonego przez siebie 

planu. Reguluje czas nauki                   

i przerw w zależności od 

aktywności uczniów i ich 

indywidualnych potrzeb. 

Głównym zadaniem szkoły jest 

przygotowanie wychowanków na 

miarę ich możliwości do 

samodzielnego udziału w życiu 

społecznym, integracja ze 

środowiskiem zewnętrznym                              

z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Dla uczniów, których 

możliwość udziału w zajęciach 

grupowych jest ograniczona, 

szkoła organizuje nauczanie 

indywidualne. 

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. 

Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane oraz 

kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne trzy lata. 
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II ETAP EDUKACYJNY 

Klasy IV - VIII 

Na drugim etapie w klasach IV- VIII przechodzi się do nauczania blokowego, 

gdzie stosujemy ścisłą korelację międzyprzedmiotową. Obejmuje ona kilka 

przedmiotów - bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane 

z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii 

nauki o społeczeństwie, i sztuki, czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, 

łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on 

także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, 

religia, informatykę i  język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to 

język angielski. 
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Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, a  uczęszczających do Szkoły Podstawowej 

w Naszym Ośrodku polega przede wszystkim na integralnej realizacji 

funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nauczyciele 

pracują z dziećmi wykorzystując specyficzne formy i metody pracy 

opisane i praktykowane we współczesnym świecie.  

  

      

  

 

Na każdym etapie edukacyjnym wyodrębnia się: 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

 funkcjonowanie w środowisku, 

 zajęcia rozwijające komunikację, 

 zajęcia rozwijające kreatywność, 

 wychowanie fizyczne, 

 religia. 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

Nawet niewielkie postępy ucznia nauczyciele nagradzają poprzez stosowanie 

wzmocnień pozytywnych. Brak postępów nie podlega wartościowaniu 

negatywnemu. 

Nauczyciele poprzez ciągłą  współpracę z rodziną ucznia, włączają ją                    
w działalność rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły. W miarę 

możliwości rodzice kontynuują niektóre elementy tej działalności w domu 
ucznia. Szkoła poprzez różnorodne formy działalności integracyjnych, 

lokalnych i innych przygotowuje środowisko do przyjęcia i zaakceptowania 

ucznia i udzielania mu pomocy. 

Rodzice oraz prawni opiekunowie ucznia biorą udział w różnorodnych formach współpracy z Naszą 

placówką a także bieżących konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia.  
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SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 

 

Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Żywcu,  przyjmowani są absolwenci szkół 

podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną stopnia 

umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością 

sprzężoną. 

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program 

nauczania dla Szkoły Przysposobienia do Pracy.  

  

  

 

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach: 

 funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

 przysposobienie do pracy, 

 zajęcia kształtujące kreatywność, 

 zajęcia rozwijające komunikowanie się, 

 zajęcia rewalidacyjne, 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

 religia, 

 wychowanie fizyczne. 

 



9 
 

  

 

  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 

POSIADAMY JEDEN KIERUNEK KSZTAŁCENIA: 

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 

W naszej szkole  uczniowie zdobywają wiadomości z przedmiotów ogólnych 

(język polski, język angielski, historia, geografia, fizyka, matematyka, 

przedsiębiorczość,  przysposobienie obronne, religia, wychowanie fizyczne) 

oraz przedmiotów zawodowych. 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa kończy się egzaminem państwowym. 

Uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, taki 

sam jak w szkole masowej (bez znaczenia, że ukończył Zasadniczą Szkołę 

Zawodową Specjalną). 

 

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Prowadzone są 

zajęcia wspomagające ucznia w wyrównywaniu braków w nauce. Klasy są 

mało liczne (do 15 uczniów), co daje możliwość indywidualizacji                         

w nauczaniu.  
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ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE 

 

Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze to 

oddziały dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu 

głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 

4 członków. 

Praca z każdym uczniem oparta jest na 

specjalnie dla niego konstruowanym 

programie. Obejmuje on wspieranie 

rozwoju umiejętności motorycznych, 

poznawczych, emocjonalno – 

społecznych, porozumiewania się oraz 

samoobsługowych. 

  

 

Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych 

zajęć usystematyzowanych w odpowiednio po 

sobie następujących czynnościach. Tak 

przeprowadzane ćwiczenia dają naszym uczniom 

poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie 

dostosowane do możliwości uczniów, 

indywidualne metody, czas pracy wyznacza uczeń. 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 

organizowane są na wniosek rodziców dziecka 

oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
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  INTERNAT 
 

W internacie od poniedziałku do piątku 
przebywają dziewczynki i chłopcy 

uczący się w szkołach naszego Ośrodka. 

 W  grupach internatowych, pod okiem 

wykwalifikowanej kadry wychowawców 
dzieci objęte są stałą opieką. Tutaj 

odrabiają lekcje, przygotowują się do 

nauki, ale przede wszystkim rozwijają 
swoje zainteresowania poprzez 

uczestnictwo w zajęciach z zakresu: 

plastyki, muzyki, gospodarstwa 
domowego, sportu i turystyki oraz 

informatyki. 

 
Świetlice i sypialnie są odnowione, ładnie zagospodarowane, 

nowocześnie wyposażone i tworzą ciepły domowy klimat. Dzieci 
codziennie korzystają z wyremontowanych łazienek z prysznicami                      

i ciepłą wodą. 

W świetlicach do dyspozycji każdej grupy są komputery z dostępem do 

internetu, zestaw pomocy, gier i materiałów do zajęć dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Żywcu powstał w styczniu 2017r. dzięki ogromnemu 

wsparciu i pomocy Powiatu Żywieckiego i Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomysł utworzenia Warsztatu był 

wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i naszych absolwentów oraz 

spełnieniem naszych marzeń o znacznie szerszym niż dotychczas otwarciu się 

potrzeby osób niepełnosprawnych i poprawie ich perspektywy życiowej. 

 

 

  

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 

Zajęcia w WTZ prowadzone są                  

w poszczególnych pracowniach:  

 komputerowo- edukacyjnej, 

 plastyczno-artystycznej, 

 gospodarstwa domowego, 

 florystyczno – ogrodniczej,  

 teatralnej z elementami 

komunikacji i umiejętności 

społecznych, 

 rehabilitacyjnej. 
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STOWARZYSZENIE „CHCE SIĘ ŻYĆ” 

 

Stowarzyszenie „Chce się żyć” zostało 

założone przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym w Żywcu  

przez grupę nauczycieli i rodziców 

uczniów niepełnosprawnych 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom 

niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia 

społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz 

wspieranie i pomoc ich rodzinom. Polega ona między innymi na 

pokryciu kosztów wyżywienia, różnego rodzaju wycieczek oraz zajęć 

terapeutycznych.   
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TERAPIE PROWADZONE                      

W OŚRODKU 
 

W pracy terapeutycznej psycholog służy poradą                             

i wsparciem wychowankom, nauczycielom i rodzicom, 

współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

pomaga w wyborze kierunku kształcenia zawodowego.         

W SOSW w Żywcu stosowana jest psychoterapia 

polegająca na intencjonalnym stosowaniu 

zaprogramowanych  oddziaływań psychologicznych, 

wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty                          

w procesie niesienia pomocy uczniom z zaburzeniami 

psychogennymi (nerwice, zaburzenia osobowości, 

psychozy, uzależnienia) oraz z takimi zaburzeniami, które 

mają psychologiczne konsekwencje. 

LOGOPEDIA 

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 

 

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji 

komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie 

zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. 

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz 

przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej 

podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje 

program usprawniania.                                                
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TERAPIA PEDAGOGICZNA 

 
Nadrzędnym celem terapii jest stworzenie możliwości 

wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego                 

i społecznego na miarę możliwości każdego ucznia. 

Terapia pedagogiczna realizowana jest w SOSW                     

w Żywcu w formie zajęć rewalidacyjnych lub w formie 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Są to 

specjalistyczne działania, którymi objęci są wszyscy 

uczniowie Ośrodka. Zajęcia te mają na celu niesienie 

pomocy dzieciom     z różnego rodzaju 

nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. 

LOGORYTMIKA 

 Logorytmika to jedna z metod stosowanych w logopedii 

i rehabilitacji osób z wadami słuchu. Polega ona na 

połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką aby 

oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową                

i ruchową ucznia, którego się rehabilituje. Metodę tę 

stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy 

czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój 

intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość 

muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w 

stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm. 
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GIMNASTYKA KOREKCYJNA, REHABILITACJA 

 

Gimnastyka korekcyjna ma na celu profilaktykę                        

i korekcję zaistniałych wad postawy, zwiększenie 

wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede 

wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku 

prawidłowej postawy. Prowadzone w SOSW w Żywcu 

zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad 

postawy, ale zaszczepienie w dzieciach chęci 

 podejmowania aktywności fizycznej, pokazanie, że 

ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo 

radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do 

zaistniałej wady i możliwości dziecka. Rehabilitanci                

i fizjoterapeuci zatrudnieni w Ośrodku prowadzą 

zajęcia z zakresu korekcji wad kręgosłupa, klatki 

piersiowej, kończyn dolnych i wad sprzężonych. 

FIZJOTERAPIA 

 
Fizjoterapia to metoda leczenia środkami naturalnymi, 

opartymi na różnych formach energii fizycznej, 

występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, 

bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, 

elektryczne, świetlne oraz chemiczne. W Ośrodku                  

w ramach zajęć z fizjoterapii stosuje się terapię 

manualną, kinezyterapię, masaż leczniczy i ergoterapię. 
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SENSOPLASTYKA 

 Sensoplastyka to edukacja plastyczna wpływająca na 

optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując 

receptory terapeuta wpływa na rozwój połączeń 

nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” 

się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy 

analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak 

i osób dorosłych. Plastyka sensoryczna to mnogość 

faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. 

W SOSW w Żywcu pracuje dwóch trenerów 

sensoplastyki realizując zajęcia indywidualne                            

i grupowe. 

AROMATERAPIA 

 
Aromaterapia to metoda terapii z zastosowaniem 

naturalnych olejków eterycznych, wprowadzanych do 

organizmu poprzez drogi oddechowe, skórę czy błony 

śluzowe. Opiera się na zastosowaniu leczniczych                        

i terapeutycznych właściwości roślin z wykorzystaniem 

odpowiadających im olejków eterycznych. Wszystkie 

olejki w różnym zakresie działają odkażająco, 

przeciwbakteryjnie przeciwzapalnie i przeciw- 

wirusowo. Pobudzają układ opornościowy organizmu, 

poprawiają krążenie i działają przeciwbólowo. Jednym 

z najważniejszych funkcji olejków 

aromaterapeutycznych jest oddziaływanie na psychikę 

ucznia. 
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TERAPIA RĘKI 

 Sensoplastyka to edukacja plastyczna wpływająca na 

optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując 

receptory terapeuta wpływa na rozwój połączeń 

nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” 

się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy 

analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak 

i osób dorosłych. Plastyka sensoryczna to mnogość 

faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. 

W SOSW w Żywcu pracuje dwóch trenerów 

sensoplastyki realizując zajęcia indywidualne                            

i grupowe. 

HIPOTERAPIA 

 
Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza 

koniowi biorącemu udział w terapii. Stan dzieci 

poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu 

ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie 

uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój 

samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości. 

Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą 

usprawniania dzięki obecności konia-współterapeuty. 

Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane 

w innych metodach terapeutycznych możliwości.                    

W Ośrodku  zatrudniony jest nauczyciel-hipoterapeuta. 

Zajęcia realizowane są w okresie wiosenno-jesiennym 

w Parku Zamkowym w Żywcu.  
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TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

 

Sensoplastyka to edukacja plastyczna wpływająca na 

optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując 

receptory terapeuta wpływa na rozwój połączeń 

nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” 

się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy 

analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak 

i osób dorosłych. Plastyka sensoryczna to mnogość 

faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. 

W SOSW w Żywcu pracuje dwóch trenerów 

sensoplastyki realizując zajęcia indywidualne                            

i grupowe. 

TERAPIA METODĄ TOMATISA 

 
Terapia metodą Tomatisa przeznaczona jest dla dzieci            

i osób dorosłych cierpiących na zaburzenia mowy, 

głosu i dysleksję. Wspomaga również zmagania                    

z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji                  

i zmniejsza stres. Program terapii podzielony jest na 60 

do 120 seansów w trzech sesjach. W jego trakcie drogą 

słuchową podawany jest odpowiednio przygotowany 

materiał dźwiękowy, który usprawnia prace mózgu.                     

W Ośrodku zatrudnionych jest dwóch terapeutów 

posiadających uprawnienia do stosowania tej terapii. 
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POLUB NAS NA FACEBOOKU 

 

SPECJALNY OŚRODEK               

SZKOLNO – WYCHOWAWCZY                 

W ŻYWCU 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu 

ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec  

tel. 33 861 32 71 

email: sekretariat@sosw.zywiec.pl 

web: www.sosw.zywiec.pl 
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