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MISJA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
w LUBLINIE

Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną, przyjazną dziecku placówką. Stwarzamy naszym
uczniom jak najlepsze warunki nauczania i wychowania w oparciu o wartości moralne,
wzajemny szacunek, poszanowanie godności i podmiotowości osoby z niepełnosprawnością
intelektualną.
Uczymy naszych wychowanków wykorzystywania indywidualnych możliwości do
codziennej aktywności, twórczego działania oraz rozwijania własnych talentów. Pragniemy,
aby edukacja dawała radość naszym uczniom, otworzyła im drzwi do samodzielności,
a przez to do integracji z innymi ludźmi oraz otaczającym ich światem.
Systematycznie doskonalimy swoje kompetencje zawodowe oraz poszukujemy
nowatorskich rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych.
Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców, zapraszamy Ich do aktywnego
włączania się w realizację zadań ośrodka.
Nasza szkoła postrzegana jest w środowisku lokalnym, jako placówka świadcząca
wysoką jakość oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych.
WIZJA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
w LUBLINIE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 to specjalistyczna placówka, w której:


zapewnione są optymalne warunki rozwoju uczniów - dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną

 nauczanie i wychowanie jest atrakcyjne oraz skuteczne
 uczniowie są przygotowywani do samodzielności i uczestnictwa w życiu społecznym
na miarę swoich indywidualnych możliwości
 rodzice biorą aktywny udział w życiu ośrodka oraz są partnerami w realizacji zadań
związanych z edukacją i wychowaniem ich dzieci
 nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby i możliwości uczniów oraz udzielają im
wszechstronnej pomocy i wsparcia
 społeczność szkolna stale zabiega o wysoki poziom oddziaływań edukacyjnych,
wychowawczych i rewalidacyjnych.

ZADANIA W OBSZARACH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PRZYJĘTEJ MISJI i WIZJI SOSW NR 2:

1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza
1) Tworzymy przyjazną atmosferę opartą na akceptacji, wzajemnym szacunku,
zrozumieniu i współpracy.
2) Dbamy o wysoki poziom nauczania, analizujemy jego wyniki i wdrażamy
wyciągnięte wnioski.
3) Stosujemy nowatorskie metody i formy pracy służące rozwojowi uczniów.
4) Wyposażamy uczniów w umiejętności potrzebne do niezależnego
funkcjonowania w społeczeństwie.
5) Kształcimy kompetencje komunikacyjne uczniów z wykorzystaniem
wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się.
6) Budujemy pozytywny wizerunek uczniów, dostrzegamy ich umiejętności
i różnorodne zainteresowania.
7) Współpracujemy w zespołach, wymieniamy się doświadczeniami i pomagamy
sobie w rozwiązywaniu problemów.
8) Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego i w ramach WDN.
9) Planujemy działania wychowawcze, analizujemy i modyfikujemy je zgodnie
z potrzebami uczniów, rodziców i oczekiwaniami środowiska lokalnego.
10)Oferujemy naszym uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
11)Rozwijamy znajomość tradycji narodowych, kształtujemy postawy
patriotyczne.
12)Promujemy zdrowy styl życia. Realizujemy programy prozdrowotne.
13)Kształtujemy świadomość ekologiczną oraz uczymy dostrzegania piękna
otaczającego świata.

2. Współpraca ze środowiskiem
1) Budujemy partnerstwo i współpracę z rodzicami, proponujemy różne formy
współdziałania w procesie edukacyjno-wychowawczym.
2) Prowadzimy działania promujące szkołę.
3) Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami samorządowymi
wspierającymi dziecko, jego rodzinę i szkołę.
4) Przygotowujemy uczniów do dalszego kształcenia, śledzimy losy
absolwentów.
5) Prowadzimy działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych
w środowisko.
6) Umożliwiamy uczniom udział w różnych formach życia kulturalnego
w szerszym środowisku.

3. Zarządzanie szkołą
1) Zapewniamy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom i pracownikom
szkoły.
2) Rozwijamy bazę dydaktyczno-materialną oraz zapewniamy wysokie standardy
pracy szkoły.
3) Motywujemy nauczycieli do osiągania wysokich wyników w pracy oraz
podejmowania innowacji pedagogicznych.
4) Pomagamy w adaptacji nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie.
5) Pozyskujemy środki finansowe na realizację programów wspierających rozwój
dziecka i szkoły.
6) Organizujemy szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie z przyjętą koncepcją
pracy szkoły.
7) Prowadzimy nadzór pedagogiczny i realizujemy wynikające z niego wnioski.
8) Wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu szkoły wynikające z prowadzonej
ewaluacji wewnętrznej.
9) Wspieramy nauczycieli we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań metodycznych
i programowych.

