
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

 im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie 

Siedziba przy ulicy Hirszfelda: 

 ul. Hirszfelda 6  

20-092 Lublin 

tel. 81 747 14 23 

email: poczta@oswnw.lublin.eu 

http://www.soswlublin.pl/hirszfelda 

Facebook: „SOSW Hirszfelda Lublin” 

www.wwrdlublin.wordpress.com 

Facebook: „Wczesna na Hirszfelda” 

 

 

Oferta kształcenia obejmuje:  

• Szkołę Podstawową Specjalną nr 54 z oddziałami przedszkolnymi, w tym: 

- klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

- zespoły rewalidacyjno-wychowawcze 

- nauczanie indywidualne 

 

• Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – w ramach których realizowane są zajęcia 

ogólnorozwojowe, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, 

zajęcia z terapii ręki, zajęcia z usprawniania widzenia, trening umiejętności społecznych, zajęcia 

z alternatywnych metod komunikacji, zajęcia z fizjoterapeutą. 

Siedziba przy ulicy Wyścigowej 

ul. Wyścigowa 31 

20-425 Lublin 

tel. 81 532 19 44 

email: sosw_wyscigowa@soswlublin.pl 

http://www.soswlublin.pl/ wyscigowa 

Facebook: „SOSW Wyscigowa Lublin” 

 

Oferta kształcenia obejmuje: 

 

 XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, 

Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, 

z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.  

 Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, 

Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym 

z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi gdzie prowadzimy 

kształcenie w zawodzie: technik masażysta, technik informatyk, technik procesów 

introligatorskich 

 Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I Stopnia nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo 

Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym 

z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami 

Sprzężonymi gdzie prowadzimy kształcenie w zawodzie: kucharz, ogrodnik. 



 Szkoła Policealna Specjalna nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, 

Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, 

z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi gdzie 

prowadzimy kształcenie w zawodzie: technik archiwista, florysta. 

 Branżowa Szkoła Usługowa Specjalną II Stopnia  

 Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami 

Sprzężonymi. 

Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie posiadający skierowanie wydane  przez Urząd Miasta Lublin 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię 

Psychologiczno- Pedagogiczną na dany etap edukacyjny. 

Co nas wyróżnia. 

Jesteśmy placówką kształcącą  dzieci i młodzieży niesłyszące, słabo słyszące, niewidome, słabo 

widzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniowie wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka 

objęci są zajęciami rewalidacji indywidualnej, w zależności od indywidualnych potrzeb są to: 

logopedia, język migowy, alternatywne metody komunikacji, orientacja w przestrzeni, usprawnianie 

widzenia, zajęcia usprawniające komunikację interpersonalną, rozwijające umiejętności społeczne, 

wspierające rozwój obszarów deficytowych oraz terapia psychologiczna i pedagogiczna. Ośrodek 

zatrudnia dwóch pedagogów, dwóch psychologów i doradcę zawodowego. Uczniowie kształceni są 

w małych grupach w zależności od dysfunkcji. Klasopracownie oraz sale lekcyjne wyposażone są w 

sprzęt specjalistyczny tj. drukarki brajlowskie, powiększalniki, maszyny do pisania w języku brajlle’a 

i inne. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę uczniom spoza Lublina. W obu siedzibach placówki 

w godzinach rannych i południowych działają świetlice dla uczniów, którzy wymagają zapewnienia 

opieki (pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do 

szkoły). 

Jesteśmy placówką bardzo aktywną. Na terenie szkoły działają: Uczniowski Klub Sportowy „OKEJ” 

oraz  Stowarzyszenie „Zdobywcy Marzeń”. 

Uczniowie Ośrodka angażują się w różne akcje i przedsięwzięcia, uczestniczą w wielu projektach 

również o zasięgu międzynarodowym tj.:  

 Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 

 Erasmus + 

 Rita. Przemiany w regionie.  

Nasz Ośrodek jest organizatorem 4 edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej. 

 

Nasz Ośrodek znalazł się w prestiżowym gronie 9 lubelskich szkół, które otrzymały tytuł Modelowej 

Szkoły Microsoft. Świadczy to o tym, że w sposób profesjonalny wykorzystujemy nowoczesne 

technologie w nauczaniu i zarządzaniu szkołą, z pasją i zaangażowaniem wykorzystujemy swoją 

wiedzę i umiejętności działając na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. 

 

Mimo swoich ograniczeń nasza młodzież podejmuje się licznych inicjatyw i osiąga sukcesy. Nasi 

uczniowie to laureaci m.in. Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki “Śpiewajmy Razem”, 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej “Impresje Artystyczne”, 

Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursów Plastycznych. Uczniowie naszego Ośrodka osiągają 

również wysokie sukcesy edukacyjne. W ubiegłym roku szkolnym trzech uczniów zostało 

wytypowanych do stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 


