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Szanowni Państwo,
Informator o szkołach w Rybniku dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Rybniku został
przygotowany z myślą o uczniach, rodzicach, pedagogach i doradcach zawodowych pracujących
w szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Prezentuje on w przystępnej formie ofertę
edukacyjną i bazę dydaktyczną rybnickich placówek, które prowadzą kształcenie dzieci i młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nauczanie powinno być dostosowane do możliwości
psychofizycznych uczniów. Specjalne potrzeby edukacyjne oznaczają potrzeby, które w procesie
rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn trudności
w uczeniu się. Dlatego w procesie nauczania kładzie się nacisk na uszanowanie różnorodności
i indywidualności, celowość nauczania, nadawanie osobistego znaczenia zdobywanym
doświadczeniom, różnorodność zajęć i odpowiednią organizację czasu.
Projekt „Odziedzicz pracę” Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którego administratorem jest Rybnickie
Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP, ma za zadanie wprowadzanie takich rozwiązań, które pozwolą
przeciwdziałać bezrobociu i jego negatywnym skutkom. Także wśród osób młodych, które znajdują się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Realizacja projektu, któremu przyświeca idea Rynku otwartego
dla wszystkich, wskazała na edukację jako na obszar wymagający szczególnego zainteresowania.
Wybór ścieżki edukacyjnej wiąże się z wyborem kolejnych szkół i miejsca kształcenia. Jest ona
kształtowana indywidualnie dla każdego ucznia i stanowi wprowadzenie do życia zawodowego, a w jej
trakcie dokonywany jest wybór zawodu, oraz kształtowane są umiejętności i zainteresowania.
W tym miejscu należy wspomnieć o roli i zadaniach stawianych przed Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. Poradnia jest instytucją, która udziela pomocy psychologicznej
i pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Obok pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu, udzielane jest wsparcie rodzicom i nauczycielom związane z wychowaniem
i kształceniem. W kontekście prezentacji ścieżki edukacyjnej w niniejszym Informatorze kluczowym
zadaniem Poradni jest opiniowanie i orzecznictwo. Poradnie wydają na wniosek rodziców,
m.in. orzeczenie o kształceniu specjalnym, którego posiadanie jest warunkiem niezbędnym przy
rekrutacji do szkoły zajmującej się kształceniem specjalnym. Tak, więc zdiagnozowane specjalne
potrzeby edukacyjne znajdują swoje odzwierciedlenie w formach kształcenia specjalnego.
Jestem przekonany, że prezentowany zakres treści pozwoli na świadomy wybór szkoły oraz na
kształtowanie własnej spersonalizowanej ścieżki edukacyjnej. Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu
jest programem zwiększającym dostępność i otwartość oraz wprowadzającym innowacje w dziedzinie
edukacji w Rybniku. Program ten zainicjowany w ramach projektu „Odziedzicz pracę” dąży do poprawy
jakości kształcenia oraz wyrównywania szans edukacyjnych w Rybniku. Porozumienie o współpracy
dydaktycznej szkół, organizacja targów edukacyjnych, debata młodzieży, środowiska akademickiego,
przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na temat edukacji, zatrudnienia
i bezrobocia to pierwsze kroki w tym celu. Realizacja programu oraz informacje o poszczególnych
inicjatywach będą umieszczane na stronie internetowej programu www.edukacja.miastorybnik.pl.
W ten sposób stworzony zostanie pierwszy portal edukacyjny w Rybniku prezentujący nie tylko
poszczególne placówki edukacyjne, ale co odgrywa istotną rolę w dłuższym horyzoncie czasowym,
pokazujący różnorodność, interdyscyplinarność i powiązania tej ważnej sfery życiowej z innymi
dziedzinami, jak zatrudnienie, przemysł, usługi i rozwój lokalny. Założeniem jest, by portal ten umożliwiał
komunikację dwustronną: osób kształtujących strukturę edukacji, z jej odbiorcami, oraz lokalnymi
animatorami kultury.
Wprowadzany w życie program Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu oraz niniejszy informator powstał
we współpracy z Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - CKUoP z Wydziałem Edukacji Urzędu
Miasta Rybnika, a zamieszczone informacje zostały przygotowane przez poszczególne szkoły i tym
samym stanowią własną prezentację usług edukacyjnych oferowanych przez rybnickie placówki. Warto
podkreślić, iż doświadczenia ze współpracy i partnerstwa instytucji wypływające z projektu „Odziedzicz
pracę” są inspiracją do szerzej zakrojonych działań obejmujących nie tylko edukację w Rybniku. Efektów
możemy się spodziewać w najbliższym czasie.
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

ul. T. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik
tel. 032 4223935, fax 032 422 39 35
e-mail: ppp_edukacja@um.rybnik.pl
www.ppprybnik.home.pl
Oddział terenowy:
ul. Karłowicza 48, 44-200 Rybnik

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela pomocy pedagogicznej, logopedycznej
i lekarskiej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie
wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele
przedszkoli, szkół i innych placówek wychowawczo- oświatowych.

■ Usługi są bezpłatne,
■ Korzystanie z nich jest dobrowolne,
■ Wizyty nie wymagają skierowań.
Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem
szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
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Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
Podnoszenie efektywności ich uczenia się,
Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
Pomoc w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego
rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji
społecznej,
Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery
zawodowej,
Pomoc nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości
i mocnych stron uczniów,
Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
Opiniowanie i orzecznictwo (wydawane jest m.in. orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, którego posiadanie jest warunkiem niezbędnym przy rekrutacji do szkoły zajmującej
się kształceniem specjalnym).

Diagnozę,
Konsultację,
Terapię,
Psychoedukację,
Rehabilitację (w zakresie logopedii),
Doradztwo,
Mediację,
Interwencję w środowisku ucznia,
Działalność profilaktyczną,
Działalność informacyjną.

ul. Krzyżowa 17, 44-200 Rybnik (Dzielnica Smolna)
tel./fax 032 4227105
www.miastorybnik.pl/p17
przedszkole_17_rybnik@op.pl
Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Liczba oddziałów w przedszkolu: 5 w tym:
■ Integracyjnych: 1
■ Sześciolatków: 2
Liczba wychowanków w przedszkolu: 120
Czas pracy: 6.00 - 17.00, w tym oddziały integracyjne 9.00 - 14.00 /realizacja podstawy programowej/

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Przedszkole jest wyposażone w środki i materiały dydaktyczne
dostosowane do potrzeb psychofizycznych dzieci przedszkolnych,
posiada dobrze urządzony plac zabaw i duży ogród. Przedszkole
prowadzi zajęcia dla dzieci 6-letnich z wykorzystaniem komputera.
Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci, istnieje możliwość skorzystania
ze śniadania, obiadu i podwieczorku.

Dzieci 5-6- letnie mają dostęp do sprzętu komputerowego /2 komputery/
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej i Internetu w trakcie zajęć z nauczycielami.
Informacje dodatkowe dla
uczniów o specjal- nych
potrzebach edukacyjnych

Sale zajęć oraz łazienki dostosowane są dla dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

Na terenie placówki organizowane są zajęcia dodatkowe na życzenie
rodziców: nauka języka obcego, religii, zajęć rytmiczno
– umuzykalniających, nauka gry w szachy w ramach Klubu Szachowego
Smerfy, zajęcia w ramach Klubu Europejskiego, zajęcia artystyczne
w ramach Przedszkolnego Zespołu „Szkraby”.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Przedszkole współpracuje ze Szkołą Podstawowa nr 2 w Rybniku
– każdego roku wspólna realizacja projektu „Żegnaj lato” na rok
– tradycje z 4 stron świata, ze Szkołą Podstawową nr 34 – realizacja
projektów plastycznych, ekologicznych, z Rybnickimi przedszkolami
– realizacja projektów muzycznych – prezentacja osiągnięć placówek
w tym zakresie, z Niemieckim przedszkolem w Briedel - realizacja
projektu plastycznego Nad Nacyną i Mozelą.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku.
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

Język obcy

Język angielski

Nauczane języki

Wg deklaracji rodziców

■ Przedszkole w latach 2006-2007 otrzymało Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości
■ Udział w konkursach: Przegląd Małych Form Teatralnych „Scenka” oraz Konkurs Gawędziarski
w Niewiadomiu po Śląsku /miejsca I i II co roku od 2001 roku/
■ Uczestnictwo w Międzymiastowym Konkursie Plastycznym „ Bohaterowie utworów Jana Brzechwy
w oczach dziecka” w Będzinie / miejsce II/
■ Udział w Miejskich Turniejach szachowych przedszkolaków, międzynarodowe turnieje szachowe
przedszkolaków w ramach klubu MUKS Smerfy.

■ Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
■ Od 01 marca do 31 marca każdego roku.
■ W ciągu roku szkolnego istnieje rekrutacja w ramach posiadania wolnych miejsc.

ul. Św. Maksymiliana 24, 44-207 (Dzielnica Rybnicka Kuźnia)
tel./fax 032 4396321
www.miastorybnik.pl/p37, prze37@poczta.onet.pl
Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, oddziały integracyjne
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku od 5 do 7 lat.

Liczba oddziałów w przedszkolu: 6 w tym:
■ Integracyjnych: 2
■ Sześciolatków: 3
Liczba wychowanków w przedszkolu: 132
Czas pracy: 6.00 - 16.30, w tym oddziały integracyjne 8.00 - 13.00

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Przedszkole mieści się w jednopiętrowym, wolnostojącym, budynku,
posiada 6 jasnych sal dydaktycznych, przystosowanych do
poszczególnych grup wiekowych. Przedszkole jest bogato wyposażone
w sprzęt sportowy i salę gimnastyczną. Na terenie przedszkola znajduje
się częściowo zacieniony ogród, plac zabaw wyposażony w nowy sprzęt
rekreacyjny. Dysponuje ponadto bogatą bazą środków dydaktycznych,
wspomagających rozwój dziecka oraz sprzęt audiowizualny z którego
systematycznie korzystają dzieci. Dzieci mogą korzystać odpłatnie
z wyżywienia w ilości trzech posiłków dziennie.

Do dyspozycji dzieci pod opieką nauczyciela są zestawy komputerowe
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej rozmieszczone na każdej sali dydaktycznej. Dzieci korzystają z
edukacyjnych gier komputerowych rozwijających je psychoruchowo.

Informacje dodatkowe dla
uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

W oddziale integracyjnym zatrudnieni są jednocześnie nauczyciel
specjalista w zakresie wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel
specjalista w zakresie niepełnosprawności dziecka prowadzący zajęcia
rewalidacyjne. W grupie realizowany jest program wychowania
przedszkolnego dla dzieci zdrowych. Dzieci niepełnosprawne mają
dostosowane wymagania edukacyjne do swoich możliwości
rozwojowych. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich
zajęciach oraz korzystają ze wszystkich propozycji przedszkola w miarę
swoich możliwości. Dzieci, które
z różnych przyczyn nie są w stanie korzystać z kształcenia
integracyjnego mogą korzystać z nauczania indywidualnego
na podstawie stosownego orzeczenia z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

Przedszkole realizuje programy własne nauczycieli: „Program
Wychowawczy P-37”, „Bawię się i uczę z komputerem”, „Jestem
bezpieczny, czuję się bezpiecznie”, „ Jestem sobą – program
wspomagający rozwój dziecka”, „ Z zabawą i wierszem po Europie
– kroki pierwsze”, „Adaptacja dziecka 3-letniego”. Ponadto dla każdego
dziecka niepełnosprawnego opracowany jest indywidualny program
rozwoju. Dzieci w miarę możliwości (odpłatnie) i zainteresowań
korzystają z nauki języka angielskiego, rytmiki, zajęć w grocie solnej,
zajęć z tańca towarzyskiego i kolejki miniaturowej oraz zajęć w Kółku
plastycznym prowadzonym przez specjalistę z zakresu plastyki. Dzieci
uczestniczą w wielu wycieczkach edukacyjnych, wyjazdach do ośrodków
kultury, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie placówki.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Przedszkole współpracuje z Miejskim Domem Kultury w Rybniku,
z Fundacją Elektrowni Rybnik, Fundacją Ekoterm Silesia, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku, z Przedszkolem nr 10
im. J. Tuwima w Czerwionce- Leszczynach, Domem Dziecka w Rybniku,
Klubem Gaja, Fundacją CRIS, z Radą Dzielnicy, Szkołą Podstawową nr
15 w Rybniku, Gimnazjum nr 4 w Rybniku, Policją w Rybniku, Strażą
Pożarną w Rybniku.

Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku.
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

Język obcy

Język angielski

Nauczane języki

Język dla wszystkich grup wiekowych dodatkowo płatny.
Korzystają wyłącznie dzieci chętne.

Oddziały integracyjne funkcjonują u nas od 2003 roku, dzięki czemu możemy pochwalić się
dorobkiem i doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Przedszkole
specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego. Niestety posiadamy
bariery architektoniczne, ale przy dobrej woli rodziców i personelu kształcą się nas również dzieci
z zaburzeniami rozwoju. Przedszkole organizuje oraz bierze udział w wielu imprezach
i konkursach o charakterze między-przedszkolnym osiągając liczne sukcesy opisane na stronie
internetowej.

■ Karta zgłoszenia dziecka
■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
■ Karty zgłoszeń przyjmowane są w terminie od 01 marca do 31 marca.
■ Ogłoszenie wyników w terminie nie późniejszym, niż 15 maja.

ul. B. Chrobrego 29, 44-200 (Dzielnica Śródmieście)
tel./fax 032 4222587
www.rybnik.pl/sp1/
jedryb@poczta.onet.pl
Nauka w szkole trwa 6 lat.

Liczba oddziałów w szkole: 17 w tym:
■ Integracyjnych: 6
Liczba uczniów: 338

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną, jej zasoby wciąż się
zwiększają.
Uczniowie mają możliwość korzystania z:
■ salki rewalidacyjnej, wyposażonej w środki dydaktyczne dostosowane
do możliwości i potrzeb uczniów, rozwijające i doskonalące
spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
umiejętności manualne itp. ■ sali logopedycznej – doskonale
wyposażonej we wszelkie niezbędne środki dydaktyczne i urządzenia
wspomagające i stymulujące rozwój mowy i słuch dzieci ■ salki
korekcyjnej ■ sali gimnastycznej ■ boiska ■ dwóch pracowni
komputerowych ■ Multimedialnego Centrum Informacji w bibliotece
szkolnej ■ pracowni ceramicznej wyposażonej w koła garncarskie
i piece ceramiczne ■ świetlicy szkolnej, w której dzieci miło
i pożytecznie spędzają czas na grach, zabawach, zajęciach manualnych
itp. ■ Śląskiej Izby Regionalnej, w której zebrano eksponaty
regionalne, związane z kulturą, tradycją, gwarą i zwyczajami śląskimi
oraz eksponaty techniczne na przestrzeni wieków.
Placówka posiada stołówkę.

W szkole znajdują się pracownie komputerowe, z których uczniowie
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej korzystają podczas lekcji, a także podczas zajęć kółka informatycznego.
W bibliotece szkolnej mieści się Multimedialne Centrum Informacji, gdzie
dzieci mogą korzystać z komputerów w ramach zajęć i czasu wolnego.
W pracowniach znajdują się specjalnie zakupione programy edukacyjne,

dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie
komputery podłączone są do Internetu.
Informacje dodatkowe dla
uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

W klasach integracyjnych zatrudnionych jest dwóch nauczycieli,
nauczyciel wspomagający obecny jest na wybranych godzinach.
Oddziały integracyjne mogą liczyć do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Ze względu na
bariery architektoniczne, szkoła przyjmuje głównie dziećmi
niepełnosprawnie intelektualnie.

Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

■ Na terenie szkoły prowadzone są szkolenia uczniów w ramach
programu „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach, którego uczniowie
uczą się udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach.
■ Na terenie placówki działają: kółka informatyczne, kółko ceramiczne,
kółko miłośników książki, Klub Tomka Sawyera, kółko teatralne, kółko
historyczne, kółko języka angielskiego, kółko matematyczne, kółko
plastyczne, kółko wokalne, kółko taneczne, kółko instrumentalno
-wokalne, SKS siatkówka. Organizowane są ponadto gry i zabawy
a także prowadzona jest gimnastyka korekcyjna.
■ Na terenie szkoły dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych organizowane są zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno
-kompensacyjne. Uczniowie mogą liczyć na pomoc logopedy, który
prowadzi zajęcia w pracowni wyposażonej we wszelkie niezbędne środki
dydaktyczne i urządzenia szkole zatrudniony jest pedagog szkolny
z pomocy, którego mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz
nauczyciele. Dla uczniów z problemami dydaktycznymi organizowane są
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
■ Od marca 2007 roku placówka realizuje program „Równy Start
w Przyszłość” finansowany z funduszy unijnych. W ramach programu
uczniowie wyrównują szanse edukacyjne podczas dodatkowych zajęć
(kółek polonistycznych, matematycznych, języka angielskiego,
teatralnego, zajęć wyrównawczych) oraz różnego rodzaju wyjść
i wycieczek.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

■ Placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Rybniku, Urzędem Miasta w Rybniku, Radą Dzielnicy „Śródmieście”
i „Meksyk”, przedszkolami z rejonu szkoły, placówkami kształcenia
specjalnego (Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w
Rybniku, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeniem „Promyk”).
■ Szkoła bierze udział w międzynarodowym programie Socrates
Comenius polegającym na współpracy kilku szkół z różnych krajów:
Wielkiej Brytanii, Węgier, Rumunii, Estonii. Współpraca dotyczy głównie
zadań związanych z wymianą doświadczeń w zakresie integracji.
Szkoła należy do Kręgu Szkół Korczakowskich organizując akcje
szerzące idee naszego patrona Janusza Korczaka.
■ W ramach współpracy z Radą Dzielnicy Śródmieście szkoła
uczestniczy w organizacji imprez środowiskowych. Najważniejszą z nich
jest Dzień Patrona Szkoły, w ramach którego uczniowie prezentują swoje
osiągnięcia.

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, z pomocy, którego mogą
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno korzystać zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele.
– pedagogicznej – w tym Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Rybniku.
z doradztwa zawodowego

Język obcy

Język angielski

Nauczane języki

Realizowany jest na dwóch etapach kształcenia: w klasach I-III oraz
IV-VI. Szkoła bierze udział w międzynarodowym programie Socrates
Comenius polegającym na współpracy kilku szkół z różnych krajów:
Wielkiej Brytanii, Węgier, Rumunii, Estonii. Współpraca dotyczy głównie
zadań związanych z wymianą doświadczeń w zakresie integracji.
Językiem przewodnim w tym programie jest język angielski.

■ Uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
przeglądach piosenki itp. Zostają laureatami konkursów miejskich, rejonowych, międzynarodowych.
■ Szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją” i „Szkoły Promującej Zdrowie”.
■ Szkoła w 2003/2004 w II edycji akcji Gazety Wyborczej i CEO pod patronatem Prezydenta RP,
zdobyła tytuł „Szkoły z klasą”. Włączyła się w inne akcje Gazety Wyborczej oraz CEO i uzyskała
kolejne tytuły: "Szkoła z klasą - Lego, Cogito, Ago", a 11 pracujących w szkole nauczycieli
uzyskało tytuł "Nauczyciel z klasą". Szkoła posiada certyfikat uczestnictwa w społecznej kampanii
„Szkoła bez przemocy”.

■ Deklaracja rodzica o chęci zapisania dziecka do klasy integracyjnej
■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
■ Szkoła prowadzi nabór przez cały rok

ul. Reymonta 69, 44-200 (Dzielnica Smolna)
tel./fax 032 4228957, 4263077
www.miastorybnik.pl/sp34/
sp34_rybnik@wp.pl
Nauka w szkole trwa 6 lat.

Liczba oddziałów w szkole: 23 w tym:
■ Integracyjnych: 6
Liczba uczniów: 471

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

■ Szkoła posiada: klasopracownie, salę gimnastyczną, salkę
rekreacyjną dla klas I – III, salę tzw. materacową wykorzystywaną do
zajęć judo oraz salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej, świetlicę, gabinet
pedagoga szkolnego i salkę do zajęć rewalidacyjnych. Gabinety

pedagoga szkolnego oraz pozostałe salki do zajęć korekcyjno-kompensacyjno-rewalidacyjnych są dobrze wyposażone.
■ W ciepłe miesiące korzystamy z boiska do piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, skoczni w dal i bieżni. W naszej szkole prowadzone są klasy
sportowe: koszykówka dziewcząt, siatkówka, judo. W szkole jest
świetlica z bogatym zapleczem, szachy, kółko teatralne, literackoplastyczne – działa w jej ramach. Szkoła posiada pracownię
informatyczną, z której korzystają kl. I – VI. Gabinet pedagoga szkolnego
i nauczycieli klas integracyjnych wyposażony jest w sprzęt komputerowy.
W pokoju nauczycielskim również zainstalowano Internet.
Szkoła posiada pracownię informatyczną z dostępem do Internetu,
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej z której korzystają wszyscy uczniowie. W szkole dzieci uczestniczą
w zajęciach z informatyki.
Informacje dodatkowe dla
uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

■ Klasa integracyjna realizuje podstawy programowe szkół
ogólnodostępnych, dostosowane do psychicznych możliwości dzieci.
Dzieci realizują wszystkie przedmioty, łącznie z językiem obcym,
zwolnione mogą być tylko z wychowania fizycznego (po złożeniu
u dyrektora szkoły stosownych dokumentów – decyzji lekarza i podania
rodziców).
■ Szkoła przystosowana jest do nauki uczniów niepełnosprawnych
ruchowo. Zamontowano podjazdy z zewnątrz i wewnątrz budynku,
aktualnie trwają prace związane z montażem windy zewnętrznej.

Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

Na terenie jednostki działają: 19 Gromada Zuchowa „Rybnickie skrzaty”,
kółko plastyczne, kółko dziennikarskie, kółko miłośników książek, kółko
teatralne, gry i zabawy ruchowe, kółko taneczne, koszykówka dziewcząt,
siatkówka chłopców, trening przed sprawdzianem, siatkówka dziewcząt,
kółko ortograficzne, nauka haftu strukturalnego, koło języka esperanto,
kółko literacko – redakcyjne, kółko komputerowe, koło teatralne, koło
„Cuda ręcznie wykonane”, kółko ekologiczne, kółko plastyczno-dekoratorskie. W szkole nauczyciele specjaliści prowadzą następujące
zajęcia dodatkowe: socjoterapeutyczne, profilaktyczno – wychowawcze,
trening ortograficzny dla dyslektyków, rewalidacja, zajęcia logopedyczne,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w tym grupowe i indywidualne.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

W ramach programu ŚSZPZ współpracujemy ze szkołami integracyjnymi
(SP nr 1 w Rybniku, z SP Żory, z SP Racibórz, SP Radlin).
Współpracujemy z następującymi instytucjami: METiS – Katowice, WOM
– Rybnik, Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice dzieciom”, OPS, Sąd,
ZHP, PPP, Rada Dzielnicy, Ośrodek adopcyjno – opiekuńczy w Rybniku.

Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku.
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

Język obcy

Język esperanto

Nauczane języki

w ramach zajęć dodatkowych

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych:
■ Międzyszkolny Konkurs „Sport i rekreacja na Ziemi Rybnickiej” – I miejsce
■ Turniej Gier i Zabaw Klas Integracyjnych w Żorach – I miejsce
■ Konkurs wiedzy o Reginie: Moja Ty Ziemio Rodzima – II miejsce
■ Miejski Konkurs Ekologiczny – III miejsce

■ Międzynarodowe Zawody Judo – I i II miejsce
■ Miejskie Zawody Pływackie – III miejsce
■ Olimpiada z sercem – III miejsce
■ Miejski Konkurs o Śląsku – III miejsce
■ Miejski Konkurs o Regionie – III miejsce
■ koszykówka dziewcząt – I miejsce
■ koszykówka chłopców – I miejsce
■ piłka nożna – II miejsce
■ pływanie – II miejsce,
Szkoła uczestniczy w programie „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych
w Rybniku”.

■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
■ W przypadku stosowania wcześniej wzglądem dziecka oddziaływań korekcyjno-terapeutycznych
lub leczenia w specjalistycznych poradniach rodzice powinni dostarczyć opinie specjalistów
zajmujących się nimi.
■ Termin rekrutacji – po badaniach w PPP, czyli w miesiącu maju i czerwcu

ul. Sztolniowa 29 b, 44-251 (Dzielnica Boruszowice Stare)
tel./fax 032 421 82 28
www.rybnik.pl/g7
g7_rybnik@poczta.fm
Nauka w szkole trwa 3 lata.
Liczba oddziałów w szkole: 27 w tym:
■ Integracyjnych: 5
Liczba uczniów: 649

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Szkoła posiada 16 dużych i przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych
w sprzęt audiowizualny, cztery sale języków obcych, trzy nowoczesne
pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z czytelnią i Internetowym
Centrum Informacji Multimedialnej z czterema komputerami
multimedialnymi, świetlicę, stołówkę z aneksem kuchennym
z możliwością wykupienia obiadów, aulę szkolną ze sceną
i nowoczesnym sprzętem nagłaśniającym. Działa szkolny radiowęzeł,
Izba Regionalna z dużą ilością eksponatów kuchni śląskiej. Na bieżąco
doposażona jest oranżeria. Szkoła posiada stały monitoring zewnętrzny
i wewnętrzny obiektu. Wyposażenie multimedialne w szkole to:
4 projektory multimedialne, 3 laptopy, duży wachlarz programów
edukacyjnych.

Nowoczesna baza sportowa - sala gimnastyczna, siłownia, salka
gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówki,
stanowisko do pchnięcia kulą i skoku w dal oraz kort do tenisa ziemnego
a także przyrządy do ćwiczeń i siłownia napowietrzna.
Uczniowie bezpłatnie korzystają z 34 komputerów z dostępem do
Internetu.
■ Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe z dostępem do
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej Internetu, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone
w cztery komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie
wielofunkcyjne.
■ Dwóch nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora ECDL. Istnieje
możliwość zdawania egzaminów z ECDL na terenie szkoły dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
■ Szkoła na bieżąco wykorzystuje cztery projektory multimedialne
wykorzystując je na zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych
i spotkaniach z rodzicami.
Informacje dodatkowe dla
uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

■ Szkoła dostosowana jest architektonicznie do kształcenia uczniów
niepełnosprawnych ruchowo (szkoła posiada podjazdy i łazienki
dostosowane dla uczniów niepełnosprawnych). Uczniowie
niepełnosprawni dowożeni są do szkoły autobusem szkolnym. Możliwość
korzystania z gabinetu logopedycznego oraz rewalidacyjnego.
■ W klasach integracyjnych uczy się po 20 uczniów. W każdej klasie
jest do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz
nauczyciela przedmiotu na lekcji obecny jest nauczyciel wspomagający
proces kształcenia. Opiekę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi sprawuje zawsze nauczyciel oligofrenopedagog.

Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

■ Placówka w ramach działalności organizuje przedmiotowe koła
zainteresowań: matematyczne, plastyczne, fizyczne, geograficzne,
języka niemieckiego, biologiczne, inne koła zainteresowań: Klub „Łowce
PTTK, zespół instrumentalno – wokalny, Klub Europejski, kluby
ekologiczne, kaskada, dziennikarskie, zespół taneczny, koła
przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego „In plus”, „Cogito”, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Dla
naszej młodzieży oferujemy również sportowe zajęcia z piłki nożnej, piłki
siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, kung-fu, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz lekkoatletyczne. W każdej klasie realizowana jest dla
uczniów chętnych religia i etyka.
■ Na terenie placówki odbywają się dodatkowe zajęcia specjalistyczne
dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego: zajęcia rewalidacyjne,
korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna,
surdopedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacja ruchowa.
Stwarzamy możliwość zdawania egzaminów z ECDL na terenie szkoły
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
■ Od 12.03.2007 r. uczestniczymy w projekcie „Równy start
w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych”. W ramach projektu
działają zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia
motywacyjne, koła językowe oraz koła komputerowe. Zajęcia
wyrównawcze prowadzone są z matematyki, fizyki, historii, geografii.
Koła zainteresowań mają bardzo szeroki wachlarz: polonistyczne,
matematyczne, geograficzne, historyczne, muzyczne, literacko-wokalne, biologiczne, ekologiczne, języka francuskiego, angielskiego,
niemieckiego.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Współpraca krajowa:
■ Klub Ekologiczny „GAJA” – akcje ekologiczne: „Sprzątanie Świata”,
„Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa”, „Dzień Czystego Powietrza” ■ Gazeta
Wyborcza – projekt „Uczniowie z klasą”, „Szkoła z klasą” ■ Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie ■ Tygodnik Rybnicki i Telewizja
TVT – systematyczna współpraca z kołem dziennikarskim wydającym
gazetkę szkolną „Przystanek 7” ■ Urząd Miasta Rybnika – projekt

„Kaskada” ■ Baza Astronomiczna w Walkowicach ■ Sanepid
w Rybniku – projekt „Trzymaj formę” ■ Kluby sportowe: KS „Górnik” ■
„Grom”, „RMKS” ■ Akcja Katolicka przy Parafii NSPJ w Rybniku
Boguszowicach - konkursy, spotkania, kiermasze, publikacje
nauczycielski w miesięczniku „Serce Ewangelii” ■ Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe – udział nauczycieli matematyki w klubie M+
■ Politechnika Częstochowska – udział nauczycieli w konferencjach
naukowych i publikowanie własnych prac o wspomaganiu
komputerowym procesu nauczania na łamach czasopism wydawanych
podczas konferencji naukowych ■ Kuratorium Oświaty – Rejonowy
Konkurs Przedmiotowy z chemii ■ WOM Rybnik, Katowice ■
Instytut Czesława Miłosza w Krakowie ■ Miejska, Powiatowa
i Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Rybniku ■ Dom Kultury
Niewiadom, Boguszowie ■ PTTK Rybnik – systematyczny udział
uczniów i nauczycieli w marszach na orientację ■ Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju – systematyczny udział
w Dniach Frankofońskich ■ Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz
Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – akcja 1% podatku dla mojej
szkoły, projekt edukacyjny „Kinomaniacy z Siódemki” ■ Zespół Szkół
Urszulańskich ■ Wydawnictwo „Greg” w Krakowie, Wydawnictwo
„Publicat” ■ Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Rybniku.
Współpraca krajowa:
■ Uniwersytet Toruński – coroczny udział uczniów w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur” ■ „Matematyka bez granic” - Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ■ współpraca w ramach
programu Socrates Comenius ze szkołami we Francji i Grecji - projekt
ekologiczny pt. „Poznać żeby chronić” ■ udział programie
„Korespondencja klas” (Correspondance des classes) zorganizowanego
przez FrancParler. Do programu przystąpiło około 150 uczniów, którzy
dzięki znajomości języka francuskiego, korespondują ze swoimi
rówieśnikami z Rumunii, Tunezji, Francji, Włoch, Maroka oraz Estonii.
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

■ pomoc dwóch pedagogów szkolnych ■ warsztaty dla młodzieży
przeprowadzane przez pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny
■ coroczna realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego
„Saper” ■ warsztaty z doradztwa zawodowego ■ współpraca z Izbą
Rzemieślniczą w Rybniku w ramach wyboru zawodu - spotkania
i konsultacje z pracownikami ■ szczególne i zawiłe problemy uczniów
i ich rodzin rozwiązujemy korzystając z pomocy pracowników Centrum
Doskonalenia i Kształcenia Kadr w Rybniku oraz Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku ■ indywidualne i grupowe
zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne,
surdopedagogiczne, logopedyczne, terapia pedagogiczna, rehabilitacja
ruchowa ■ szkoła realizuje Szkolny Program Profilaktyczny
„Bezpieczna 7 w sieci”, Rządowy Program „Zero tolerancji dla przemocy
w szkole”.

Język obcy

■ Język francuski ■ Język angielski ■ Język niemiecki

Nauczane języki

3 godziny realizowane z podziałem na grupy. Dodatkowo jedna godzina
jako drugiego języka obcego bez podziału na grupy.

W ramach współpracy z rybnickimi klubami sportowymi szkoła prowadzi klasę sportową o profilu
lekka atletyka oraz piłka siatkowa. Klasy prowadzone są przez trenerów i instruktorów na podstawie
własnych programów z wychowania fizycznego. Od 2004 roku kształcimy również uczniów w klasach
integracyjnych (szczególnie dzieci z niepełnosprawnością ruchową). Wydajemy własną gazetkę
„Przystanek 7”. Posiadamy tytuł „Szkoły z klasą”. W szkole działa radiowęzeł i uczniowska rozgłośnia

„Radio 7”. Szkoła posiada i systematycznie wzbogaca Izbę Regionalną oraz oranżerię szkolną.
Szkoła dostosowana jest architektonicznie do kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Wśród
wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej mamy już dwudziestu czterech nauczycieli
dyplomowanych. Duży procent pedagogów ma podwójne kwalifikacje. Wielu z nich otrzymuje
nagrody dyrektora, publikuje swoje spostrzeżenia pedagogiczne i konspekty lekcji. Czternastu
nauczycieli pełni rolę egzaminatorów, a dwóch jest ekspertami. Dziewiętnastu nauczycieli napisało
programy autorskie: z fizyki, wychowania fizycznego, regionalizmu, ścieżki prozdrowotnej,
ekologicznej oraz kółek przedmiotowych, sportowych i zainteresowań. Młodzież ucząca się
w naszym gimnazjum pochodzi z trzech dzielnic Rybnika: Boguszowic, Kłokocina i Gotartowic.
Uczniów z Kłokocina i Gotartowic dowozimy do szkoły autobusem.

■ Podanie rodziców o przyjęcie syna lub córki do szkoły – wzór podania dostępny na stronie
internetowej szkoły lub w sekretariacie,
■ Oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej,
■ Oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej,
■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego,
■ Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie, których rodzice wyrazili pisemna zgodę
na uczęszczanie dziecka do takiej klasy,
■ W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klasy integracyjnej ze Szkoły
Podstawowej nr 1 z Rybnika,
■ Uczniowie zdrowi przyjmowani są do klasy integracyjnej wg następujących zasad: za zgodą
rodziców, z przynajmniej dobrą oceną zachowania, ze średnią ocen z zajęć edukacyjnych
przynajmniej 4.00, w pierwszej kolejności uczniowie z obwodu szkoły.
■ Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty
■ Od 5 maja 2008 r. do 20 czerwca 2008 r.

ul. Gliwicka 105, 44-207 (Dzielnica Wielopole)
tel./fax 032 42 46 799
www.szkolpe1.republika.pl
szkolpe1@poczta.onet.pl

■ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16
■ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

■ Bazę dydaktyczną placówki stanowią nowocześnie urządzone
i systematycznie modernizowane sale lekcyjne i przedszkolne,
wyposażone m.in. w sprzęt RTV, odtwarzacze CD i DVD, komputery,
nowe meble. Placówka posiada nowoczesną salę gimnastyczną,
wyposażoną w sprzęt sportowy.

■ Szkoła posiada nowoczesną pracownię multimedialną. W jej skład
wchodzą: laptop, skaner, drukarka, rzutnik multimedialny oraz
11 stanowisk komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem
i dostępem do Internetu.
■ Zmodernizowana biblioteka szkolna, której księgozbiór jest
systematycznie uzupełniany o nowe, aktualne pozycje, przeznaczone
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
■ Funkcjonują dwa gabinety specjalistyczne – logopedyczny
i pedagogiczny, dysponujące komputerami z nowoczesnym
oprogramowaniem, odtwarzaczami CD oraz płytami, kasetami, grami
i programami edukacyjnymi wspomagającymi edukację uczniów.
■ Komputery, sprzęt RTV i DVD, gry planszowe, wszelkiego rodzaju
artykuły papiernicze uświetniają pracę świetlicy szkolnej.
Placówka posiada szeroko rozbudowaną sieć internetową, co zapewnia
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej stały dostęp do informacji. W całym cyklu kształcenia - począwszy od
przedszkola, dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
komputerowych w pracowni informatycznej (każdy uczeń oraz wszyscy
pracownicy placówki posiadają własne konto). Większość sal lekcyjnych
jest wyposażona w komputer, niektóre z dostępem do Internetu, co daje
możliwość korzystania z technologii informacyjnej na zajęciach.
Dostęp do komputerów i Internetu uczniowie mają również po lekcjach
– w świetlicy szkolnej, w bibliotece, na kółkach zainteresowań.
Informacje dodatkowe dla
uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Dzieci niesłyszące i niedosłyszące mają zapewniony dowóz do
przedszkola i z przedszkola oraz opiekę w czasie przejazdu.

Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

■ W naszej placówce odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne,
rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Są to koła
zainteresowań – sportowe (gry i zabawy, biathlon), informatyczne,
językowe, muzyczne, plastyczne, historyczne, europejskie,
prozdrowotne.
■ Dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi organizowane są zajęcia
rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze,
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Nasza placówka aktywnie współpracuje ze Śląskim Związkiem
Głuchych, Specjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym – m.in. wspieramy swoją
obecnością olimpiady dla niepełnosprawnych, współorganizujemy
rozgrywki sportowe z udziałem dzieci niepełnosprawnych. Ściśle
współpracujemy również z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Rybniku, Policją w Rybniku, Biblioteką Miejską w Rybniku.

Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku.
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

■ Kadra pedagogiczna liczy ogółem 22 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, w tym: pedagog – 1,
logopeda – 1, surdopedagog – 3.
■ Szkoła nasza ma liczny dorobek sportowy, działa w niej prężnie Klub Sportowy "Chochlik"- sekcja
biathlonu. Z klubu wywodzą się tacy sportowcy jak Rafał Skoczowski, wicemistrz Europy juniorów
oraz Michał Piecha, reprezentant Polski na Olimpiadzie Zimowej 2006. Szkoła ma wysoki poziom
nauczania, o czym świadczą wyniki sprawdzianów klas VI. W ciągu ostatnich pięciu lat średnia
uzyskanych wyników zawsze była wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej,co daje nam czołowe
miejsce w rankingu rybnickich szkół. Uczniowie biorą udział w wielu zawodach sportowych

i konkursach przedmiotowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Dużą wagę przywiązuje się
do nauki języków obcych, które są prowadzone od klasy I. Od wielu lat w szkole są organizowane
tradycyjne spotkania i uroczystości integrujące nauczycieli, rodziców i lokalne środowisko. W szkole
funkcjonuje Koło Europejskie, PCK, SKKT, kółko muzyczne, plastyczne, polonistyczne
i komputerowe. Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć logopedycznych i pedagogicznych. Praca
nauczycieli w klasach integracyjnych wspomagana jest przez surdopedagogów. Od marca 2007 roku
szkoła uczestniczy w projekcie „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych
w Rybniku” realizowanym przez Urząd Miasta Rybnika w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Dzięki projektowi nasi uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć,
takich jak:
■ zajęcia wyrównawcze - z j. polskiego, j. niemieckiego, matematyki, logopedyczne,
■ kółka zainteresowań: europejskie, plastyczne, muzyczne, sportowe, taneczne,
■ kółka informatycznego dla klas I - szych, III, IV - VI
■ kółka językowego – j. angielski
Placówka posiada certyfikaty: SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE, SZKOŁA SPRZYJAJĄCA
DYSLEKSJI.
■ W placówce funkcjonuje również zmodernizowana, wyposażona w nowoczesny sprzęt AGD
kuchnia i stołówka, w której można wypić herbatę, mleko bądź kakao, lub zjeść obiad.
Wszelkie dane o szkole, jej historii i bieżące wiadomości można uzyskać na stronie internetowej
www.szkolpe1.republika.pl

Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi nr 16

Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Liczba oddziałów w przedszkolu: 2 w tym:
■ Integracyjnych: 1
■ Sześciolatków: 1
Liczba wychowanków w przedszkolu: 42
■ Do oddziału integracyjnego uczęszcza 20 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat, w tym
4 dzieci z wadami słuchu – niesłyszące i niedosłyszące.
■ Opiekę nad wychowankami sprawuje trzech wykwalifikowanych specjalistów, w tym
logopeda i surdopedagog.
Czas pracy: 6.30 - 15.30

Przedszkole znajduje się w budynku szkoły podstawowej i zajmuje dwie nowocześnie urządzone
i bogato wyposażone (m.in. sprzęt RTV, odtwarzacze DVD, CD oraz komputer) 1 sale zajęć, które są
systematycznie uzupełniane w nowe pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, programy multimedialne
wspomagające pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce. Przedszkolaki mają możliwość
korzystania z nowoczesnej sali gimnastycznej oraz pracowni informatycznej. Dla potrzeb
przedszkola przystosowana jest również stołówka, w której mali wychowankowie korzystają
z posiłków. Przedszkole posiada własny plac zabaw, może także korzystać z boiska szkolnego.

Język obcy

Język angielski

Nauczane języki

Zajęcia prowadzone są w przedszkolu nieodpłatnie dla dzieci chętnych
w obu grupach wiekowych.

W przedszkolu oprócz zajęć obowiązkowych dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
dodatkowych, takich jak:
■ rytmika,
■ język angielski,
■ zajęcia komputerowe,
■ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
■ zajęcia logopedyczne.
Wszystkie wyżej wymienione zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez wysoko wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną.

■ Karta zgłoszenia do przedszkola.
■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
■ Rekrutacja trwa od 01 do 31 marca.
■ O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Nauka w szkole trwa 6 lat.
Liczba oddziałów w przedszkolu: 7 w tym:
■ Integracyjnych: 2
Liczba wychowanków w przedszkolu: 122
■ W szkole funkcjonują dwie klasy integracyjne – klasa I b i klasa III, do których uczęszczają
uczniowie niesłyszący i niedosłyszący. Klasy są mało liczne: kl. Ib - 15 uczniów, kl. III - 19
uczniów. W każdej z tych klas pracę nauczyciela prowadzącego wspomaga surdopedagog.
Uczniowie mają również zapewnioną opiekę logopedyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną.

■ Szkoła posiada 7 nowocześnie urządzonych i systematycznie modernizowanych sal lekcyjnych
(wyposażonych m.in. w sprzęt RTV, odtwarzacze CD i DVD, komputery, nowe meble) oraz
nowoczesną pracownię multimedialną wyposażoną w 11 stanowisk komputerowych z nowoczesnym
oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

■ Funkcjonuje również zmodernizowana biblioteka szkolna, której księgozbiór jest systematycznie
uzupełniany o nowe, aktualne pozycje przeznaczone zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
■ Funkcjonują dwa gabinety specjalistyczne – logopedyczny i pedagogiczny dysponujące
komputerami z nowoczesnym oprogramowaniem, odtwarzaczami CD oraz płytami, kasetami, grami
i programami edukacyjnymi wspomagającymi edukację uczniów.
W godzinach od 700 do 1600 uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej świetlicy szkolnej.
Placówka posiada boisko szkolne oraz nowoczesną salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt
sportowy.
W placówce funkcjonuje również zmodernizowana, wyposażona w nowoczesny sprzęt AGD kuchnia
i stołówka, w której można wypić herbatę, mleko bądź kakao, lub zjeść obiad.

Język obcy

■ Język angielski ■ Język niemiecki

Nauczane języki

■ Język angielski, obowiązkowy : klasy I – VI
■ Język niemiecki, dodatkowy: klasy IV – VI

W naszej placówce odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania
uczniów. Są to koła zainteresowań: sportowe (gry i zabawy, biathlon), informatyczne ( kl. I – III,
IV – VI), językowe (angielski, niemiecki), muzyczne, plastyczne, historyczne, europejskie( kl. I – III,
IV – VI), prozdrowotne. Dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi organizowane są zajęcia
rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne.

■ Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dodatkowo: skierowanie wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
■ Zgłoszenia uczniów do klas integracyjnych przyjmowane są od 01 marca do 31 maja.

ul. Hibnera 41, 44-207 (Dzielnica Maroko Nowiny)
tel./fax 032 4226407
www.rybnik.pl/szsp
spg.pinokio@wp.pl

■ Przedszkole Specjalne nr 48
■ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38
■ Gimnazjum Specjalne nr 16

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Pomieszczenia klasowe wyposażone są w specjalistyczne pomoce
dydaktyczne, salę doświadczania światła, kuchnię dydaktyczną,
pracownię logopedyczną wyposażoną w komputer i odpowiednie
oprogramowanie, salę gimnastyczną niepełnowymiarową, salkę do
rehabilitacji, świetlicę.

Pracownia komputerowa, nauka obsługi komputera oraz prostych
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej programów z uwzględnieniem możliwości uczniów.
Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

Zajęcia sportowe różnych dyscyplin w ramach Sekcji Terenowej
„Promyk” Olimpiady Specjalne Polska, w ramach zajęć z rewalidacji
indywidualnej: rehabilitacji, logopedii, logotarapii, relaksacji,
muzykoterapii, hydroterapii aktywnej i nauki pływania.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Stała współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi oraz specjalnymi,
warsztatami terapii zajęciowej, Muzeum w Rybniku, Miejską Biblioteką
Publiczną, PPP, policją, Szkołą Specjalną w Trzincu (Czechy), Szkołą
Specjalną w Turzovce (Słowacja).

Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku.
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych od szczebla
szkolnego, przez regionalny, ogólnopolski i światowy (2007r Olimpiada w Szanghaju) udział
w przeglądach artystycznych, teatralnych, plastycznych. Na terenie placówki działa zespół teatralny,
który odnosi liczne sukcesy w przeglądach różnego typu. Szkoła, co roku organizuje festyn
integracyjny połączony z konkursami plastycznym, wokalnym, rowerowym. Konkurs „Żyjemy zdrowo
i bezpiecznie” dla wychowanków placówek specjalnych z terenu miasta Rybnika, regionalny konkurs
edukacyjny dla szkół specjalnych typu „szkoła życia”. Możliwość korzystania z programów unijnych
w ramach Stowarzyszenia Oligos działającego na rzecz uczniów i absolwentów szkoły.

Szkoła Podstawowa

■ Funkcjonowanie w środowisku ■ technika ■ plastyka
■ wychowanie fizyczne ■ muzyka ■ religia ■ rewalidacja
indywidualna

Gimnazjum

■ Funkcjonowanie w środowisku ■ technika ■ plastyka
■ wychowanie fizyczne ■ muzyka ■ religia ■ rewalidacja
indywidualna

Edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku od 3 lat
do wieku szkolnego nie dłużej jednak niż do 10 r.ż.
Liczba oddziałów w przedszkolu: 2 w tym:
■ Specjalny dla dzieci z cechami autyzmu: 1
■ Specjalny: 1
Liczba wychowanków w przedszkolu: 10
Czas pracy: 8.00 - 14.00

Sala snooezelen (doświadczania światła), sala gimnastyczna, możliwość korzystania z pracowni
komputerowej.

Zajęcia sportowe w ramach Sekcji Terenowej „Promyk” Olimpiady Specjalne Polska

Placówka wyposażona w specjalistyczne pomoce dydaktyczne z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

NIE NAUCZAMY

■ Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym, znacznym lub głębokim).
■ Podanie rodzica (opiekuna prawnego).
■ Cały rok

Nauka w szkole trwa nie dłużej niż do 18 roku życia.
Liczba oddziałów w przedszkolu: 10 w tym:
■ Integracyjnych: 2
Liczba oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych: 4
■ liczba uczniów: SP - 52
■ liczba uczniów w oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych: 33

Pomieszczenia klasowe wyposażone są w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, salę doświadczania
światła, kuchnię dydaktyczną, pracownię logopedyczną wyposażoną w komputer i odpowiednie
oprogramowanie, salę gimnastyczną niepełnowymiarową, salkę do rehabilitacji, świetlicę.

Możliwość uczestnictwa w zajęciach m.in. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych. A także w
rytmice, religii, kółku komputerowym.

NIE NAUCZAMY

■ Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym, znacznym lub głębokim).
■ Podanie rodzica (opiekuna prawnego).
■ Cały rok

Nauka w szkole trwa nie dłużej niż do 21 roku życia.
Liczba oddziałów w przedszkolu: 5 w tym:
Liczba uczniów: 37

Pomieszczenia klasowe wyposażone są w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, salę doświadczania
światła, kuchnię dydaktyczną, pracownię logopedyczną wyposażoną w komputer i odpowiednie
oprogramowanie, salę gimnastyczna niepełnowymiarową, salkę do rehabilitacji, świetlicę.

Zajęcia sportowe różnych dyscyplin w ramach Sekcji Terenowej „Promyk” Olimpiady Specjalne
Polska, w ramach zajęć z rewalidacji indywidualnej: rehabilitacji, logopedii i, logotarapii, relaksacji,
muzykoterapii, hydroterapii aktywnej i nauki pływania.

NIE NAUCZAMY

■ Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym, znacznym lub głębokim).
■ Podanie rodzica (opiekuna prawnego).
■ Cały rok

ul. Piasta 35
44-200 (Dzielnica Śródmieście)
tel./fax 032 42 22, 032 42 24 055, 032 43 32 148
www.rybnik.pl/zsnr7
rybniknr7@poczta.onet.pl

■ Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7
■ Gimnazjum Specjalne Nr 15
■ Internat

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą. Oprócz nauczycieli
i wychowawców zatrudniamy logopedę, psychologa oraz certyfikowanych
specjalistów do prowadzenia zajęć metodą TOMATISA i BIO
FEEDBACK. Ośrodek posiada pomieszczenia dydaktyczne
i rewalidacyjne z niezbędnym wyposażeniem, salę gimnastyczną,
pracownie komputerowe, kuchnię dydaktyczną, świetlicę szkolną
z zapleczem kuchennym oraz jadalnię i pokoje sypialne dla
wychowanków.

Gimnazjum oraz internat posiadają pracownie komputerowe z dostępem
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej do Internetu. Przy bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej.
Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

Placówka organizuje: zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne,
dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej oraz orientacji przestrzennej. Mający
zainteresowania artystyczne mogą skorzystać z kółka teatralnego,
tanecznego, plastycznego. Ośrodek dysponuje specjalistycznym
sprzętem do prowadzenia terapii metodą TOMATISA i BIO FEEDBACK.
Przy SOSW działa sekcja terenowa olimpiad specjalnych „Fair play”,
w której wychowankowie mogą trenować różne dyscypliny sportu.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Ośrodek współpracuje z Biblioteką Miejską w Rybniku, Muzeum
w Rybniku i Żorach, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zespołem
„Przygoda”, placówkami szkolnictwa specjalnego z województwa
śląskiego oraz wieloma szkołami i przedszkolami ogólnodostępnymi
z Rybnika i okolic.

Nie dotyczy
Możliwość uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach
organizowanych na
terenie placówki w ramach
zdobycia dodatkowych
kwalifikacji
Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

■ W Ośrodku jest zatrudnionych dwóch psychologów, trzech
pedagogów (dla szkoły podstawowej, gimnazjum, internatu) dostępnych
codziennie.
■ Preorientacją zawodową zajmują się wychowawcy klas trzecich
gimnazjum.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością umysłową. Nasi wychowankowie uzyskują osiągnięcia na niwie artystycznej
i sportowej. Przy Ośrodku działa sekcja terenowa olimpiad specjalnych „Fair play”. W szkole
podstawowej i gimnazjum nauczany jest język angielski.

ul. Raciborska 260, 44-273 (Dzielnica Niewiadom)
tel./fax 032 45 77 098
www.zszsrybnik.ovh.org
zszs.rybnik@neostrada.pl

■ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
■ Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
■ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Baza dydaktyczna/
zaplecze jednostki

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. W ramach zajęć uczniowie
mają możliwość korzystania z :
■ pracowni krawieckiej wyposażonej w 6 stanowisk ■ salki
rewalidacyjno-logopedycznej wyposażonej w sprzęt i środki
dydaktyczne wspomagające umiejętności i rozwój uczniów ■ salki do
gimnastyki korekcyjnej ■ sali gimnastycznej ■ świetlicy, w której
dzieci mogą spędzać czas na grach i zabawach pod opieką nauczyciela
■ pracowni gastronomicznej, w której w ramach technologii
gastronomicznej nabywają wiedzę praktyczną w zawodzie kucharz małej
gastronomii ■ pracownie do klas przysposabiających, w których
uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nabywają umiejętności
praktyczne z zakresu krawiectwa, kucharstwa, ogrodnictwa ■ biblioteki
multimedialnej, w której znajdują się stanowiska komputerowe
przeznaczone dla uczniów.

Szkoła posiada 4 pracownie komputerowe i bibliotekę multimedialną
Możliwość korzystania
z technologii informacyjnej utworzone dzięki wsparci Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Społecznego. W salach komputerowych jest łącznie 40 stanowisk
komputerowych, z których uczniowie mają możliwość korzystania
podczas zajęć lekcyjnych. Wszystkie komputery podłączone są do
Internetu.
Dodatkowe zajęcia
organizowane przez
placówkę

Zajęcia rewalidacyjne w skład, których wchodzą: zajęcia korygujące
wady wymowy, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, muzykoterapia,
hipnoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Współpraca z innymi
szkołami, instytucjami
(krajowa
i międzynarodowa)

Szkoła bierze udział w projekcie Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji
„Uczenie się przez całe życie” i aktywnie współpracuje w ramach tego
programu ze szkołami z Rumunii, Niemiec i Islandii.
Placówka również czynnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku, Urzędem Miasta Rybnik, szkołami
specjalnymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rybniku.

Możliwość korzystania
z pomocy psychologiczno
– pedagogicznej – w tym
z doradztwa zawodowego

Terapia i doradztwo pedagogiczne na terenie szkoły.
W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, z pomocy którego mogą
korzystać zarówno uczniowie jak i rodzice uczniów oraz nauczyciele
placówki.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Rybniku.

Uczniowie biorą udział w konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”, konkursach plastycznych,
konkursach recytatorskich na szczeblu wojewódzkim. Uczestnictwo w projekcie Socrates Comenius
realizowanym ze środków Unii Europejskiej, udział wychowanków w Olimpiadach Specjalnych Fair
Play i Promyk, w których wychowankowie zajmują wysokie pozycje.

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej
trwa 2 lub 3 lata zależnie od kierunku kształcenia.
■
■
■
■
■
■

Murarz – 3 lata
Piekarz – 3 lata
Cukiernik – 3 lata
Kucharz małej gastronomii – 2 lata
Ogrodnik – 2 lata
Malarz-Tapeciarz – 3 lata

Profil / Nazwa zawodu

Nauczane języki

Liczba godzin
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

Wszystkie zawody

Język niemiecki

1

1

1

Wszystkie zawody

Język angielski

1

2

2

Nazwa zawodu

Przedmioty zawodowe

Praktyczna nauka zawodu

Murarz

■ Techniczne podstawy budownictwa
■ Technologia murarstwa
■ Technologia tynkarstwa
■ Technologia prac pomocniczych

Tak

Piekarz

■ Podstawy przetwórstwa spożywczego
■ Organizacja produkcji
■ Techniczna obsługa produkcji
■ Technologia produkcji piekarskiej
■ Przedsiębiorstwo piekarskie

Tak

Cukiernik

■ Podstawy przetwórstwa spożywczego
■ Organizacja produkcji
■ Techniczna obsługa produkcji
■ Technologia produkcji cukierniczej
■ Technologia produkcji ciastkarskiej
■ Przedsiębiorstwo cukiernicze

Tak

Kucharz małej gastronomii

■ Podstawy zawodu
■ Technologia sporządzania potraw
■ Usługi gastronomiczne

Tak

Ogrodnik

■ Produkcja ogrodnicza
■ Podstawy techniki
■ Przepisy ruchu drogowego
■ Przedsiębiorstwo w agrobiznesie
■ Zajęcia praktyczne

Tak

Malarz-tapeciarz

■ Techniczne podstawy budownictwa
■ Technologia robót malarskich
■ Technologia robót tapeciarskich

Tak

Profil / Nazwa zawodu

Planowana liczba miejsc
w roku szkolnym 2007/2008

Liczba kandydatów
na 1 miejsce w roku
szkolnym 2006/2007

Kucharz małej gastronomii
Murarz
Piekarz
Malarz-tapeciarz
Cukiernik
Ogrodnik

11
8
5
5
5
5

Brak limitu miejsc
Brak limitu miejsc
Brak limitu miejsc
Brak limitu miejsc
Brak limitu miejsc
Brak limitu miejsc

■
■
■
■
■

Świadectwo ukończenia gimnazjum
Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
Zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej
Podanie
Życiorys

■ Do 30.06.2008

Nauka w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy trwa 3 lata.
■ Pomocnik ogrodnika z elementami gospodarstwa domowego
■ Pomocnik kucharza z elementami gospodarstwa domowego

NIE NAUCZAMY

Profil / Nazwa zawodu

Planowana liczba
miejsc w roku
szkolnym 2007/2008

Liczba kandydatów
na 1 miejsce w roku
szkolnym 2006/2007

Pomocnik ogrodnika z elementami
gospodarstwa domowego

7

Brak limitu miejsc

Pomocnik kucharza z elementami
gospodarstwa domowego

7

Brak limitu miejsc

■
■
■
■
■

Świadectwo ukończenia gimnazjum
Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
Zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej
Podanie
Życiorys

■ Do 30.06.2008
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