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1. NAZWA I DANE TELEADRESOWE 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie 

ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin 

tel. 817141913 

fax 81 745 81 60 

e-mail: poczta@oswns.lublin.eu 

strona internetowa: www.sosw.lublin.pl 

https://www.facebook.com/technikum1.lublin/# 

Imię i nazwisko dyrektora: Anna Stasiak 

 

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo 

Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie oferuje pełną edukację dla dziecka niesłyszącego – od 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci kilkumiesięcznych po młodzież zdobywającą 

kwalifikacje zawodowe i świadectwo maturalne. 

Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka z niepełnosprawnością słuchową: 

rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej, inspirowanie do pogłębianie wiedzy  

i umiejętności, wspieranie uzdolnień i twórczej aktywności, wdrażanie do samodzielności oraz 

pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

W skład naszego Ośrodka wchodzą: 

 Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wada słuchu 

 Oddział Przedszkolny 

 Szkoła Podstawowa nr 55 

 Technikum nr 1 

 Internat 

Wszystkim uczniom zapewniamy kształcenie w małych zespołach klasowych, gdzie panuje 

przyjazna atmosfera. Uczniowie mają dobry kontakt z rówieśnikami i nauczycielami. Szkoły 

funkcjonują w systemie jednozmianowym. Lekcje odbywają się do godz. 14.50. Wszystkim 

uczniom zapewniamy udział w zajęciach rewalidacyjnych, których rodzaj wynika  

z indywidualnych potrzeb dziecka: wspierających rozwój obszarów deficytowych, 

logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, hydroterapii, terapii pedagogicznej  

i psychologicznej. Wychowankowie mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej, 

bezpłatnych dojazdów i dowozów do szkoły. Uczniom spoza Lublina oferujemy możliwość 

zamieszkania w internacie. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z wyżywienia. W Ośrodku 

działa świetlica dla uczniów wymagających opieki przed i po lekcjach. 

Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w różnych formach zajęć pozalekcyjnych  

i w internacie: w zespole tanecznym, teatralnym, kołach zainteresowań, na zajęciach na 

pływalni, wycieczkach bliższych i dalszych, przez udział w akcjach charytatywnych, np. 

„Zbieram to w szkole”, „Zakrętki dla hospicjum”, i „Góra grosza” i wielu innych… 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55  

zaprasza dzieci 3-6 letnie do Oddziału Przedszkolnego, pracującego w godz. 8.00-13.00 

Zapewniamy: 

 Bezpieczeństwo i opiekę (monitoring wewnętrzny, budynki przystosowane dla osób  

z niepełnosprawnością) 

 Doskonałe warunki do nauki i zabawy (małe grupy, indywidualne podejście do ucznia, 

duże sale lekcyjne, plac zabaw, sala SI, sala „Radosna szkoła”, ogród szkolny, 

boiska)  

 Zajęcia teatralne, umuzykalniające, kaligraficzne, hydroterapię 

 Bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej 

 Naukę języka angielskiego i rosyjskiego 

 Udział w programach edukacyjnych i zdrowotnych: „Szkoła promująca zdrowie”, 

„Trzymaj formę” 

 Wychowanie patriotyczne – udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych, 

współpraca z IPN 

 Możliwość nauki Polskiego Języka Migowego 

 

TECHNIKUM NR 1 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH kształci 

młodzież w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich. Uczniowie przygotowują 

się do organizowania działalności agroturystycznej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

przygotowania i realizowania usług turystycznych na obszarach wiejskich. W zakresie 

rozszerzonym jest realizowana geografia a językiem obcym jest język angielski. Dodatkowo 

uczniowie uczestniczą w zajęciach z kreatywności zawodowej. Zajęcia praktyczne uczniowie 

odbywają w pracowniach zawodowych: turystycznej, kulinarnej, produkcji rolnej, a praktyki 

zawodowe u pracodawców z Lublina i regionu lubelskiego. Przygotowują się do prowadzenia 

działalności gospodarczej m.in. przez udział w projekcie Młodzieżowe  Miniprzedsiębiorstwo 

Swoja wiedzę dotyczącą turystyki pogłębiają przez działalność  

w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym PTTK „Łazik”. Kształcenie w technikum trwa  

5 lat i umożliwia uzyskanie dyplomu technika. 

 

3. REKRUTACJA 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ I TECHNIKUM  

oraz dzieci do Oddziału Przedszkolnego 

Rekrutacja uczniów do naszego Ośrodka odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 

skierowania z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (w przypadku osób 

zameldowanych w Lublinie) lub ze Starostwa Powiatowego (w przypadku osób 

zamiejscowych). 

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Ośrodka: 

www.sosw.lublin.pl 
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