1. Wymaganie: Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej.
Obszar badania: Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadao i rozwiązywania problemów.
Procesy edukacyjne są spójne z najważniejszymi umiejętnościami opisanymi w podstawie
programowej. Nauczyciele kształtują umiejętności określone w podstawie programowej
z wykorzystaniem zawartych w niej zadao do realizacji poprzez stwarzanie sytuacji umożliwiających
zastosowanie nabytych wiadomości i umiejętności. Wewnętrzne monitorowanie podstawy
programowej wskazuje na osiąganie wszystkich celów i umiejętności wpisanych w podstawę
programową. Przeprowadzone obserwacje zajęd wykazały, że nauczyciele wspomagali każdego
ucznia adekwatnie do jego potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem
uzdolnieo i zainteresowao. Nauczyciele stosują różnorodne formy i metody pracy kierując się
indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi ucznia w taki sposób, że
wychowankowie przyswojoną wiedzę wykorzystują w praktycznym działaniu, w lokalnym środowisku,
domu rodzinnym. W planach realizacji treści kształcenia oraz w IPET występuje korelacja
międzyprzedmiotowa oraz uwzględniana jest współpraca z rodzicami, realizowane są treści związane
z doradztwem zawodowym, profilaktyką i bezpieczeostwem.
Wychowankowie często wykorzystują to, czego nauczyli się wcześniej, do rozwiązywania zadao
różnymi sposobami. Wypowiedzi wychowanków i nauczycieli obrazują poniższe wykresy.
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Obszar: Działania służące nabywaniu wiadomości i umiejętności dostosowuje się do
zdiagnozowania potrzeb i możliwości wychowanków.

Wszyscy nauczyciele analizują sytuację edukacyjną każdego ucznia, dostosowując działania służące
nabywaniu przez niego wiadomości i umiejętności , uwzględniając jego możliwości oraz potrzeby
rozwojowe. Zespół specjalistów po dokonanym rozpoznaniu, przy udziale rodziców opracowuje
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny ( w porozumieniu z rodzicami dobiera działania
do aktualnej sytuacji ucznia. Dostosowuje się otoczenia ucznia miejsca pracy jego potrzeb i
możliwości np. uczeo niedowidzący właściwie oświetlone miejsce pracy, powiększone karty pracy.
Włącza się ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami do zajęd rozwijających talenty np. do koła
tanecznego, teatralnego, badawczo- przyrodniczego.
Zapewnienia się sprzęt, pomoce dydaktyczne i pomieszczenia do przeprowadzenia zajęd
specjalistycznychnp. gabinet rehabilitacji, salę poznawania świata, gabinet terapii pedagogicznej.
Podejmowane działania korzystnie wpływają na proces nauczania. Różnorodnośd zintegrowanych
działao nauczycieli podejmowanych nie tylko podczas zajęd szkolnych ( w zakresie doboru form i
metod pracy, wprowadzania i utrwalania wiedzy, kształtowania właściwych postaw i zachowao ) ale
również działao praktycznych służy samodzielnemu funkcjonowaniu i rozwijaniu zaradności
życiowej oraz orientacji w środowisku.
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Obszar badania: Rozwój wychowanków planuje się indywidualnie, z uwzględnieniem postępów
każdego wychowanka.
Działania nauczycieli i wychowawców dotyczące planowania rozwoju każdego wychowanka są
adekwatne do rozpoznanych jego predyspozycji, uzdolnieo i zainteresowao. Przykładami: uczeo ,
diagnoza: niepełnosprawnośd intelektualna w stopniu znacznym, autyzm. Wyborowy pływak,
uczęszczający na lekcję pływania prywatnie oraz w czasieedukacji przedszkolnej. Na prośbę rodziców
włączono jego w zajęcia z pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego w wymiarze 1 godziny
tygodniowo. Chłopiec ten odznaczał się dużą potrzebą ruchu dlatego dodatkowo zaproponowano mu
godzinę tygodniowo rewalidacji przez sport oraz zajęcia rytmiczno- relaksacyjne w grupie klasowej w
ramach godziny do dyspozycji dyrektora. Inne działania zindywidualizowane dotyczyły problemów z
uczestnictwem uczennicy w zajęciach wychowania fizycznego i częstymi napadami epilepsji podczas
tych zajęd. Szczegółowa analiza wszystkich aspektów sytuacji wychowanki pozwoliła ustalid
następujące działania i zasady postępowania dostosowane do indywidualnych możliwości
psychofizycznych dziecka i uwzględniających jej specyficzną sytuację emocjonalno – zdrowotną.
Koniecznośd konsultacji specjalistycznej z lekarzem psychiatrą oraz neurologiem, uczestnictwo w
zajęciach koła przyrodniczego oraz zajęciach świetlicowych podczas bloku zajęd z wychowania
fizycznego. W pozostałe dni kiedy są zajęcia wychowania fizycznego wprowadzone zostały zmiany
organizacyjne dostosowane do indywidualnej sytuacji dziecka, takie jak: wprowadzenie nazwy
roboczej „rytmika ruchowa”, żeby nie kojarzyły się dziecku z typową lekcją wychowania fizycznego.
Uczennica będzie w nich uczestniczyd i wykonywad różne dwiczenia ruchowe wspólnie z kolegami z
klasy, ale przy muzyce np.: w formie taoca, aerobicu itp., formy te są jej ulubionym rodzajem
aktywności ruchowej.
Poniższy wykres obrazuje stopieo działao stosowanych przez nauczycieli.
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Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów
jej realizacji oraz z uwzględnieniem osiągnięd uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Procesy edukacyjne są spójne z warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej.
Planowanie i realizacja tych planów jest adekwatna do zdiagnozowanych osiągnięd wychowanków.
Wdrażając warunki i sposoby realizacji podstawy programowej dokonano następujących zmian:
zmiana godzin pracy świetlicy w związku z prowadzeniem zajęd w klasach łączonych i godzinami
dowozu uczniów do szkoły. Ponadto dokonano zmiany organizacji przerw międzylekcyjnych w tym
wydłużenie przerwy obiadowej i zwiększono ilośd osób dyżurujących podczas przerw
międzylekcyjnych. Dodatkowo objęto większy obszar budynku monitoringiem wizyjnym. Zwiększa się
wiedza nauczycieli o uczniu i jego indywidualnej sytuacji, co zapewnia wieloaspektowe spojrzenie na
wychowanka. Po uzyskaniu informacji na temat ucznia podejmowane są następujące działania, m.in.:
proponowanie uczniowi udziału w pozalekcyjnych kołach zainteresowao, wycieczkach, warsztatach,
przeglądach, imprezach środowiskowych, wyjazdachmiędzynarodowych, konkursach plastycznych,
czego efektem jest uspołecznienie, wzrost samoceny, poczucia sprawstwa samodzielności. Poniższy
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wykres obrazuje stosowanie przez nauczycieli warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

Obszar badania: Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy, z uwzględnieniem możliwości,
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zdolności i sposobów uczenia się wychowanków. Nauczyciele stosują różnorodne aktywizujące
metody pracy uwzględniając zróżnicowane potrzeby poszczególnych wychowanków, co ułatwia im
uczenie się.

Podczas obserwowanych zajęd nauczyciele wykorzystali metody oparte na pokazie, opisie oraz
instruktażu. Formami, które stosowali na tych zajęciach były przede wszystkim praca indywidualna
wychowanka i praca w parach. Deklaracje nauczycieli odnośnie stosowanych systematycznie przez
nich metod nauczania obrazuje poniższy wykres.
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Nauczyciele deklarują, że z klasami/grupami wychowawczymi najczęściej stosują następujące
metody: praktycznego działania, metoda ośrodków pracy, metoda dobrego startu,
polisensorycznego działania, elementy pedagogiki zabawy, met. samodzielnych doświadczeo, metoda
Ruchu Rozwijającego (W. Sherborne), metoda Christophera Knilla ,AAC - metody komunikacji
alternatywnej. Dobór metod wynika z poziomu funkcjonowania ucznia, z nauczanego przedmiotu
oraz zainteresowao uczniów, atrakcyjności tych metod dla uczniów. Odpowiedni dobór metod pracy
pozwala na większą aktywnośd uczniów, o czym świadczy ich zaangażowanie i chęd uczestnictwa w
danych zajęciach, co przekłada się na poziom przyswajania treści i umiejętności edukacyjnych i
wychowawczych. Zdaniem wychowanków: zajęcia motywują do pracy, zachęcają do uczenia się.

Obszar badania: W placówce, odpowiednio do specyfiki jej działania, monitoruje się proces
nabywania wiedzy i umiejętności przez wychowanków w odniesieniu do potrzeb i możliwości
każdego wychowanka.
W placówce w sposób powszechny i różnorodny monitoruje się i analizuje każdego ucznia.
Nauczyciele odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości wychowanków podejmują działania.
W trakcie obserwowanych zajęd nauczyciele zadawali uczniom i stwarzali im możliwośd zadawania
pytao, pozyskiwali informację zwrotną, sprawdzali w jaki sposób wykonują zadania i prosili o
podsumowanie dwiczenia. Poniższe wykresy obrazują wypowiedzi wychowanków i nauczycieli.
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2. Wymaganie: Rodzice są partnerami placówki
Obszar:Rodzice współdecydują w sprawach placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach
Rodzice partycypują w procesach decyzyjnych i uczestniczą działaniach podejmowanych przez
placówkę. Ich opinię w powyższym zakresie ilustrują wykresy 1j i 2j

Wykres 1j

Wykres 2j
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Dyrektor wskazał, że we współpracy z rodzicami podejmowane są decyzje odnośnie:
1) planu budżetu Ośrodka – rodzice składają wnioski, opiniują;
2) oceny pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciel – rodzice wyrażają opinię o pracy nauczyciela;
3) planu pracy Ośrodka – rodzice składają wnioski;
4) działalności stowarzyszeo, organizacji działających na terenie Ośrodka – rodzice wyrażają opinię;
5) opracowanie planu wychowawczo – profilaktycznego wraz z harmonogramem imprez doraźnych i
okolicznościowych ogólnoszkolnych i klasowych - wspólna pracy przedstawicieli rodziców i
nauczycieli w zespole
6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęd edukacyjnych wynikających z organizacji pracy
placówki – wspólne ustalania i opiniowanie;
7) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego – wspólna praca zespołu
specjalistów i rodzica;
8) realizacji działao na rzecz Ośrodka np. kiermaszy, festynów – rodzice występują z inicjatywą,
współorganizują;
9) organizowanie szkoleo, spotkao ze specjalistami – rodzice określają tematykę;
Rodzice decydują o składzie organów Rady Rodziców, podejmują decyzję o ubezpieczeniu ich dzieci,
o wysokości dobrowolnej składki w ramach działalności Rady Rodziców i o sposobie wydatkowania
zgromadzonych środków uwzględniając propozycje Ośrodka. Udział rodziców w procesie decyzyjnym
Ośrodka polega na opiniowaniu, bezpośredniej współpracy w zespołach, inicjowaniu działao,
podejmowaniu decyzji.
W opinii nauczycieli udział rodziców w realizowanych w placówce działaniach polega na:
• współpracy podczas tworzenia IPET,
• udziale w spotkaniach zespołów specjalistów,
• dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem,
• udziale w warsztatach, spotkaniach tematycznych, imprezach szkolnych;
• opracowywaniu planu wychowawczo – profilaktycznego;
• wpływie na wydarzenia i imprezy, wycieczki szkolne (ustalanie jakie będą);
• opiniowaniu pracy nauczyciela do oceny pracy i dorobku stażu;
• opiniowaniu planu budżetu szkoły.
Według rodziców z ich udziałem podejmowane są decyzje związane z zakupem sprzętu
rehabilitacyjnego, organizacją wycieczek dla wychowanków, doborem dodatkowych zajęd,
otrzymywaniem lekarstw przez podopiecznych, zapewnieniem bezpieczeostwa na terenie placówki.
Rodzice są dodatkowymi opiekunami na wycieczkach organizowanych przez placówkę, wskazują
nauczycielom i dyrektorowi niebezpieczne miejsca na terenie obiektu oraz rodzaj sprzętu
rehabilitacyjnego, który jest wskazany dla wychowanków.
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Obszar:W placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci
Placówka efektywnie współpracuje z rodzicami w zakresie potrzeb rozwojowych
wychowanków.Opinie rodziców w zakresie współpracy na rzecz rozwoju ich dzieci przedstawiają
wykresy 1j-4j.

wykres 1j
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wykres 2j

wykres 3j
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wykres 4j
Nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju wychowanków poprzez:
• tłumaczenie, wyjaśnianie, naprowadzanie, wskazywanie instytucji pomocowych, dostrzeganie
zainteresowao, zwracanie uwagi na talenty dziecka,
• wspólne ustalanie oddziaływao w zakresie obszarów wymagających szczególnej pracy, także w
warunkach domowych,
• zaproszenie do udziału w grupie wsparcia: prelekcje dla rodziców na tematy min. przez nich
proponowane,
• udział w spotkaniach ze specjalistami, wychowawcami: rozmowy, porady, przekazywanie
wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, przekazywanie rodzicom informacji o dziecku do poradni,
• udział w zajęciach lekcyjnych, współorganizowanie warsztatów, wycieczek tematycznych,
• udział w pracach stowarzyszenia rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych
(współorganizowanie festynów, kiermaszów, imprez organizowanych w Ośrodku).
Zdaniem rodziców maja oni nieograniczony kontakt z wychowawcami i nauczycielami. Nauczyciele w
razie potrzeby przekazują kontakt do instytucji pomocowych, specjalistów np. lekarzy. Ponadto dają
wskazówki do pracy z dzieckiem poza placówką.

Obszar:Placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu aktualnej sytuacji ich dzieci
Placówka podejmuje skuteczne działania w zakresie wspierania rodziców w wychowaniu i
zrozumieniu sytuacji ich dzieci.
W opinii dyrektora placówka pomaga rodzicom zrozumied sytuację ich dzieci poprzez:
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- organizowanie warsztatów tematycznych np. seksualnośd i spotkao z pedagogiem i psychologiem
szkolnym,
- spotkania w ramach pracy zespołów specjalistów, omawianie sytuacji dziecka, wspólne określanie
mocnych i słabych stron,
- udział rodziców w zajęciach prowadzonych z ich dziedmi.
Jako przykłady działao podejmowanych w powyższym zakresie dyrektor podał:
- uruchomienie punktu konsultacyjnego „Już czas”, w którym rodzice uzyskują pomoc specjalistów w
rozwiązywaniu nurtujących ich problemów, uzyskują informacje i porady np. na temat SUO,
- cykliczne spotkania w ramach grupy wsparcia rodziców,
- rozmowy ze specjalistami np. psychologiem, pedagogiem, dyrekcją, wychowawcami,
- organizowania tematycznych, wspólnych integracyjnych warsztatów klasowych i
międzyoddziałowych,
- włączanie rodziców w imprezy i uroczystości organizowane w Ośrodku.
Sposoby wsparcia wskazane przez nauczycieli ilustruje wykres 1w:

wykres 1w
Opinie rodziców dotyczące udzielanego im wsparcia przedstawia wykres 2w:
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Wykres 2w

Obszar:Placówka, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, pozyskuje i wykorzystuje opinie
rodziców na temat swojej prac
Placówka skutecznie pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców do swojej pracy.
Dyrektor podał, że opnie rodziców pozyskiwane są podczas zebrania rodziców, indywidualnych
rozmów oraz poprzez skierowane do rodziców ankiety anonimowe. Opinie rodziców/opiekunów
prawnych wnoszą nowe treści do planowania pracy Ośrodka, wprowadzania zmian organizacyjnych,
poszerzania oferty edukacyjnej ośrodka, poprawiają stan bazy lokalowej, zwiększają wiedzę
środowiska lokalnego o działaniach i funkcji Ośrodka np.:
1. wydłużono czas pracy świetlicy, do godz. 15.30;
2. wprowadzono nową formę zajęd wychowania fizycznego i zajęd rewalidacyjnych - zajęcia na
basenie;
3. zweryfikowano kółka zainteresowao;
4. zmieniono lokalizację organizowanych imprez na bardziej widoczne, np. Stary Rynek, kiermasze w
Urzędach Miasta i Gmin Powiatu Puckiego;
5. rodzice decydują o tematyce spotkao w ramach Grupy Wsparcia Rodziców.
Opinie nauczycieli w ww. zakresie przedstawia wykres 1w
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wykres 1w
Zdaniem nauczycieli w placówce, pod wpływem opinii rodziców, wprowadzono następujące zmiany:
• wydłużono pracę świetlicy, w związku z oczekiwaniami rodziców pracujących,
• zorganizowano zajęcia w-f na basenie celem poprawy koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej,
• organizowane są imprezy środowiskowe w centralnych miejscach miasta oraz w instytucjach
publicznych- kiermasze, tak, aby placówka była widoczna i więcej osób mogło uczestniczyd w tych
imprezach,
• tematyka grupy wsparcia jest adekwatna do potrzeb zgłaszanych przez rodziców.
Opinie rodziców dotyczące sposobów jakimi dzielą się swoimi opiniami ilustruje wykres 2w:
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wykres 2w
Jako przykład zmian dokonanych pod wpływem ich opinii rodzice podali zabezpieczenie placówki
przed wejściem osób postronnych, rozszerzenie monitoringu wizyjnego na ternie placówki.

3. Wymaganie:Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi
Obszar:Zarządzanie placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków organizacyjnych
odpowiednich do realizacji zadao placówki
Działania zarządcze dyrektora są adekwatne do zapewnienia odpowiednich warunków działalności
placówki.
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Warunki lokalowe ośrodka są dobre -sale lekcyjne i pracownie jasne, dobrze oświetlone, wyposażone
we właściwy, dostosowany do uczniów sprzęt. Okna wyposażone w rolety. Toalety po remoncie.
Uczniowie posiadają w placówce swoje szafki. Dla uczniów poruszających się na wózkach są
schodołazy oraz podnośnik do przemieszczania się z wózka na materac. Mocną stroną placówki jest
jej wyposażenie oraz położenie komunikacyjne, słabą natomiast brak windy. Placówka posiada
między innymi: sprzęt do EEG Biofeedback, Tomatisa, sprzęt do integracji sensorycznej, pracownia
logopedyczna wyposażona w komputer z profesjonalnym oprogramowaniem, wibrator
logopedyczny, tablety z oprogramowaniem „Mówik” oraz bardzo duży zbiór innych pomocy
dydaktycznych, gabinet rehabilitacyjny, sala korekcyjna i wsparcia rozwoju małego dziecka
wyposażona w profesjonalny sprzęt, m.in. stół do masażu Bobath, chodziki, pionizatory itp., lustro do
korygowania wad postawy, bieżnia, przenośny stół do masażu. Psycholog i logopeda pracują z
wykorzystaniem Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) i Karty Oceny Rozwoju
Psychoruchowego (KORP).
W celu wzbogacenia bazy i wyposażenia placówki dyrektor między innymi podejmował takie
działania jak:
• rozmowa i wnioski do organu prowadzącego podczas konstruowania budżetu efektem czego był
zakup szafek uczniowskich, doposażenie kuchni szkolnej, zakup tabletów wraz z oprogramowaniem
„Mówik”, wymiana mebli w salach lekcyjnych, zakup mobilnej tablicy, zakup stojaka do rowerów,
wymiana drzwi i zabudowa kuchni dydaktycznej w grupach wychowawczych, zakup podnośnika dla
dzieci z niepełnosprawnością ruchową, zamontowanie zamków w klamkach okiennych,
• współpraca z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w
Pucku, organizowanie kiermaszy i zbiórek publicznych – pozyskanie środków na zakup kabiny do SI
wraz z potrzebnym sprzętem,interaktywnej „magicznej podłogi” , doposażenie placówki wsprzęt do
zajęd wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zakup farby magnetycznej tablicowej –
wymalowanie przestrzeni na ścianach, wymiana starych, zniszczonych białych tablic magnetycznych,
doposażenie pracowni gospodarstwa domowego w sprzęt AGD, zakup sprzętu do wyrobu świec oraz
pracy w filcu,
• współpraca z biurami projektowymi m. in. ATOL Studio Gdaosk celem wykonania projektu założenia
ogrodu sensorycznego – projekt gotowy będzie do 30 marca br.; IMPACT Gdaosk – projekt windy w
Ośrodku,
• współpraca z Fundacją dla Pucka, której efektem jest wybudowanie altany na terenie przyszkolnym,
posadzenie drzewek ozdobnych oraz ustawienie skrzyo do nasadzeo.
Opinie wychowanków dotyczące wyposażenia placówki przedstawiają wykresy 1j – 3j
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wykres 1j

wykres 2j
W opinii nauczycieli:
• lokalizacja placówki w centrum miasta umożliwia uczestnictwo uczniów w życiu społecznym,
• warunki lokalowe są dobre: jasne sale lekcyjne, dobrze wyposażone w pomoce oraz sprzęty,
wyposażone pracownie szkolne, sale do rewalidacji, dostęp do Internetu w całym budynku,
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• termomodernizacja budynku, nowoczesne okna wyposażone w zamki, internat: schludne pokoje,
dobrze wyposażone, budynek internatu zaopatrzony w windę,
• brak windy w budynku szkoły, brak wystarczającej liczby pomieszczeo w związku ze zwiększoną
ilością zadao placówki (WWRD, Program "Za życiem").
Zdaniem rodziców warunki lokalowe dobre, lokalizacja placówki w centrum miasta z dala od
ruchliwej ulicy, teren ogrodzony. Mankamentem jest brak windy.

Obszar:W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego
Realizacja działao wynikających z nadzoru pedagogicznego wskazuje na ich skutecznośd. Wnioski z
nadzoru pedagogicznego służą poprawianiu jakości pracy Ośrodka, eliminowaniu jego słabych stron i
wzmacnianiu tego, co dobre.Wnoszą nowe treści do planu pracy Ośrodka. Rodzice są coraz bardziej
zaangażowani w życie placówki i chętnie uczestniczą w proponowanych warsztatach zajęciach i
innych wydarzeniach. Ośrodek jest doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a uczniowie
obejmowani są nowymi formami zajęd rewalidacyjnych.
Na podstawie wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego
podjęto takie działania jak np.:
- szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN, któr
• poprawiły wiedzę nauczycieli z zakresu profilaktyki agresji wśród uczniów i dały im umiejętności do
reagowania na jej przejawy – szkolenie „Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością
intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi”,
• spowodowały zmniejszenie ilośd błędów i omyłek popełnianych w prowadzonej dokumentacji
pedagogicznej a ich poprawianie zgodne jest z przepisami prawa;
- kierowanie nauczycieli na szkolenia zewnętrzne, które dały im nowe kwalifikacje i umiejętności
czego efektem jest wprowadzeni nowych form zajęd rewalidacyjnych – terapia neurotaktylna, terapia
mutyzmu, nieśmiałości i lęku;
- zwiększenie bezpieczeostwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez rozbudowanie monitoringu
wizyjnego i zwiększenie ilości osób dyżurujących;
- rozbudowano pomoc dla rodziców, opiekunów oraz osób pracujących z osobami z różnorodnymi
niepełno sprawnościami poprzez uruchomieni popołudniowych dyżurów w punkcie konsultacyjnym
„Już czas…”
- wprowadzono przerwy pomiędzy wszystkimi lekcjami dzięki czemu poprawiło się bezpieczeostwo
uczniów oraz poprawiła się między nimi komunikacja.
W zgodnej opinii nauczycieli, wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczyły:
• aktywizowania rodziców do udziału w życiu Ośrodka, rodzice wychodzą z inicjatywą, pomagają przy
organizacji imprez, warsztatów, samodzielnie inicjują kiermasze w różnych instytucjach publicznych,
• powołania punktu konsultacyjnego "Już czas" w celu pomocy rodzicom, nauczycielom,
• wydłużenia przerw międzylekcyjnych, celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
25

przebywania w Ośrodku, aby dzieci miały dostateczną ilośd czasu na spożywanie posiłków,
• zwiększenia częstotliwości dyżurów, oraz ilości osób dyżurujących podczas przerw
międzylekcyjnych, rozbudowanie monitoringu wizyjnego, co wpływa na zwiększenie bezpieczeostwa
uczniów,
• przeszkolenia pracowników Ośrodka w temacie „Agresja i autoagresja u osób z
niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”, co wpłynęło na zwiększenie
poziomu wiedzy i umiejętności pracowników, a także pozwoliło poznad metody behawioralne, które
można stosowad w przypadku wystąpienia ww. zachowania, zgodnie z przepisami prawa.
Obszar:Podejmuje się działania zapewniające placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do
potrzeb i służące rozwojowi placówki
Dyrektor podejmuje działania zapewniające placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do
potrzeb i służące rozwojowi placówki.
Według nauczycieli do ustalenia potrzeb wychowanków /placówki wykorzystywana jest:
• obserwacja potrzeb wychowanków,
• ankiety dla rodziców/opiekunów
• rozmowa z rodzicem/ opiekunem
• informacje pozyskiwane od pracowników MOPS, GOPS, kuratorów, asystentów rodziny,
pracowników PCPR, wnioski z bieżącej pracy,
• badanie opinii nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie doposażenia placówki w sprzęt i pomoce
dydaktyczne,
• informacje organu prowadzącego na temat działao promocyjnych placówki,
• zbieranie opinii wychowanków i uczestników na temat organizowanych imprez środowiskowych,
Wsparcie zewnętrzne placówka uzyskuje między innymi poprzez:
• WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIAMI : Stowarzyszenie Miast Partnerskich „Przyjaciele” występowanie o środki w ramach konkursów grantowych do Miasta Puck i współorganizowanie
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
w Pucku – organizowanie kiermaszy - współpraca z samorządami, pozyskiwanie środków grantowych
z Miasta Puck i współorganizacja projektu „Wiosna zakwita na Sezamkowej 5”; z Gminy Puck na
Wigilijny Koncert Charytatywny Dzieci – Dzieciom – współorganizacja; finansowanie wyjazdów
wychowanków do teatru, filharmonii itp., zakup pomocy dydaktycznych i urządzeo np. kabina SI z
wyposażeniem. Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklistów – dofinansowywanie posiłków dla
uczniów. Stowarzyszenie Motocyklistów StormRiders organizowanie pomocy świątecznej oraz
aktywny udział w imprezach środowiskowych organizowanych przez Ośrodek.
• Wsparcie finansowe związane z realizacją projektu Erasmus+: wyposażenie pracowni szkolnych,
zakup artykułów papierniczych.
• Współpraca ze szkołami ogólnodostępnymi – wspólne organizowanie zajęd, warsztatów mających
na celu integrację, uspołecznianie.
• Doskonalenie zawodowe nauczycieli w oparciu o zewnętrzne firmy szkoleniowe, wynikające z
potrzeb placówki.
• Pozyskiwanie finansów z działalności TPD.
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Nauczyciele podali rodzaje wsparcia otrzymanego od podmiotów zewnętrznych - wykres 1w

W opinii organu prowadzącego, działaniami dyrektora podejmowanymi w celu zapewniania placówce
wspomagania instytucji i organizacji zewnętrznych są:
1. Aktywizacja Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
w Pucku –


doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny i rehabilitacyjny np. kabina SI z
wyposażeniem



dofinansowanie wyjazdów uczniów do teatru, filharmonii i kina, wycieczek,



zakup nagród dla uczniów



pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach grantów w Mieście Puck i Gminie
Puck oraz dotacji np. z Orlenu na organizacje różnych imprez, iwentów, festynów
(Koncert Dzieci – Dzieciom, Projekt „Wiosna zakwita na seZamkowej5” wraz z
festynem na Starym Rynku



organizacja kiermaszy prac wychowanków Ośrodka na terenie gminy Puck i Gminy
Krokowa

2. współpraca z instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna



Ośrodki Pomocy Społecznej
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

3. Współpraca z Policją Strażą Pożarną, Strażą Miejską – profilaktyka, bezpieczeostwo
4. Współpraca z Miejska Biblioteką Publiczną – lekcje czytelnicze, wystawy prac plastycznych
5. MOKSiR, POSM – zajęcia sportowe, organizacja przeglądów, koncertów
6. Współpraca z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie Polski,
województwa, powiatu:


Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” wspólne warsztaty, spotkania integracyjne
w Pucku i w Lubiatowie



Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklistów – dofinansowywanie posiłków w szkole



Stowarzyszenie Miast Partnerskich „Przyjaciele” – współorganizowanie imprezy
środowiskowej, dofinansowanie jej Olimpiada Osób Niepełnosprawnych



Stowarzyszenie pomocy osobom ze spektrum autyzmu „Zrozumied Świat”
współorganizacja obchodów miesiąca autyzmu w Pucku,



Fundacja dla Pucka – udział w warsztatach w manufakturze szkła w Pucku, praktyki
wspomagane dla uczniów SPdP

7. Sieci oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów, logopedów, doradców zawodowych
– wymiana doświadczeo i dobrych praktyk
8. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami – organizacja praktyk uczniowskich
wspomaganych:


Przedsiębiorstwo przetwórstwa owocowo – warzywnego Dagoma,



KFC,



Hotel River Style w Redzie



Hospicjum w Pucku



Warsztat samochodowy

9. Zewnętrze firmy edukacyjne – szkolenia rady pedagogicznej

28

Obszar:W placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeostwa, w tym
sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych
W placówce ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeostwa, w tym sposobów
działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Zdanie nauczycieli dotyczące sytuacji trudnych ilustrują wykresy 1w i 2w

wykres 1w
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wykres 2w
Zdanie wychowanków przedstawia wykres 1j:

wykres 1j
Analiza danych zastanych wskazuje, że ośrodek przestrzega obowiązującego prawa z zakresu
bezpieczeostwa i higieny pracy o czym świadczą protokoły pokontrolne:
1. Paostwowej Inspekcji Pracy (2019 r.)
2. Ukooczenie programu prewencyjnego PIP do którego zgłosiłam Ośrodek po wypadku w starej
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kotłowni na miał, spowodowanym przez niedopatrzenie pracownika 2018 r.)
3. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z pomieszczeo SOSW (główny
specjalista BHP) kontroli i analizy stanu bezpieczeostwa i higieny pracy(główny specjalista BHP)
4. kontroli sanitarnej pionu żywienia oraz stanu sanitarnego pomieszczeo grup wychowawczych
5. kontroli sanitarnej przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy.
6. kontroli przewodów kominowych
7. kontroli rocznego przeglądu instalacji gazowej i hydraulicznej
8. kontroli okresowej obiektu budowlanego (pięcioletnia maj 2016)
9. kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego marzec 2019
10. kontroli badania natężenia oświetlenia 2017 r. (ważne 5 lat)
11. kontroli pomiarów ochronnych (rezystencja izolacji obwodów i badanie ochrony przed
porażeniem przez samoczynne wyłączenie) 2017 r. (ważne 5 lat)
12. kontroli sprzętu gaśniczego
13. próbnej ewakuacji październik 2019
W zakresie bezpieczeostwa obowiązują w szkole następujące procedury:
a) Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych- szybkie reagowanie, w tym postepowanie w
niżej wymienionych sytuacji:
• wypadek osoby pozostającej pod opieka szkoły,
• pożar,
• choroba zakaźna,
• znalezienie na terenie ośrodka broni, materiałów wybuchowych i innych podejrzanych
przedmiotów,
• próba, zamiar samobójczy ucznia,
• epizod psychotyczny ucznia, próba samookaleczenia lub osoby postronnej
b) Procedury w zakresie organizacji pracy i zapewnienia bezpieczeostwa w SOSW:
• Postępowanie w przypadku wystąpienia czynu karalnego;
• Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca znajduje na terenie szkoły/internatu
substancję przypominającą wyglądem narkotyk/dopalacz;
• Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, że uczeo/uczestnik
zajęd/wychowanek posiada przy sobie substancję przypominającą środek odurzający (dopalacze,
narkotyki, alkohol, papierosy);
• Postępowanie w przypadku, gdy uczeo/uczestnik zajęd/wychowanek przychodzi do
szkoły/internatu pod wpływem środków odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol);
• Postępowanie w przypadku kradzieży;
• Procedura postępowania w razie bójki uczniów/wychowanków;
• Postępowanie w przypadku łamania przez ucznia/uczestnika zajęd/wychowanka zasad w stosunku
do nauczyciela (naruszenie godności osobistej, zachowania społecznie nieakceptowane);
• Postępowanie w przypadku, gdy zachowanie ucznia/uczestnika zajęd/wychowanka stwarza
zagrożenie dla innych uczniów (agresja fizyczna, słowna);
• Postępowanie w przypadku podejrzenia o przemoc w rodzinie (psychiczną, fizyczną, seksualną);
• Korzystanie z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły/ internatu
(szczegółowe informacje w Regulaminie korzystania z telefonów komórkowych);
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• Postępowanie w przypadku osób obcych na terenie szkoły/internatu;
• Postępowanie w przypadku, gdy uczeo/uczestnik zajęd w czasie lekcji/ wychowanek w internacie
ma objawy chorobowe;
• Postępowanie w przypadku obrażeo/ uszkodzeo ciała doznanych na terenie szkoły/internatu;
• Postępowanie w przypadku samowolnego opuszczenia Ośrodka przez ucznia/uczestnika
zajęd/wychowanka;
Instrukcje: udzielania pierwszej pomocy; przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia na terenie szkoły;
obsługi różnorodnego sprzętu np. kserokopiarki; apteczki; postępowania z kluczami;
Regulaminy: szkól i grup wychowawczych, świetlicy, stołówki szkolnej; sali gimnastycznej, boiska
szkolnego, sprzętu sportowego; pracowni; dyżurów nauczycielskich, regulamin BHP, wewnętrzna
polityka antymobbingowa, wycieczek szkolnych, wypoczynku; imprez szkolnych; funkcjonowania
monitoringu wizyjnego; polityka bezpieczeostwa przetwarzania danych osobowych;
Zasady monitorowania wejśd i wyjśd osób postronnych i rodziców/prawnych opiekunów/opiekunów
uczniów/uczestników zajęd na teren budynku SOSW w Pucku, w tym prowadzenie rejestru. Rejestry:
wyjśd grupowych uczniów z opiekunami, wyjśd pracowników.
W celu znajomości przez wszystkich obowiązujących w placówce procedury zachowao na wypadek
stanu zagrożenia realizowane są:
- szkolenia pracowników
- próbne alarmy
- przekazywanie dokumentacji droga mailową
- dostępnośd procedur w sekretariacie, pokoju nauczycielskim, dyżurce
- kontrole dyrektora i społecznego inspektora pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
- indywidualne rozmowy z pracownikami przeprowadzone z inspektorem BHP, społecznym
inspektorem pracy, dyrektorem.
Nauczyciele wskazali na stosowanie Procedury BHP. P POŻ, Pierwsza Pomoc, Gospodarowania
kluczami, Procedury w zakresie organizacji pracy i zapewnienia bezpieczeostwa m.in. procedury
dotyczące: korzystania z telefonów komórkowych, monitoringu wizyjnego, agresji w szkole,
przebywania osoby obcej w szkole, postępowanie w przypadku gdy uczeo ma objawy chorobowe,
procedury dotyczące podawania leków, dotyczące opuszczenia placówki przez wychowanka itp. oraz
Procedury w sytuacjach kryzysowych. Dotyczą one sytuacji, takich jak: pożaru, wtargnięcia na teren
placówki obcej osoby, kradzieży, sytuacji wystąpienia agresji fizycznej, słownej, niewłaściwego
wykorzystywania narzędzi multimedialnych, znalezienia substancji psychoaktywnych, alkoholu i
innych używek, a także wypadku ucznia.
Aby zapoznad nauczycieli z zadaniami jakie należy wykonad w sytuacji zagrażającej bezpieczeostwu
placówki zapewniono:
• wyposażenie w podstawowe środki przeciwpożarowe,
• okresowe szkolenia BHP, PPoż,
• pierwsza pomoc przedmedyczna,
• przeprowadzenie próbnej ewakuacji,
• szkolenia tematyczne np. „Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną i
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chorobami psychicznymi”,
• wyznaczenie inspektora BHP i społecznego inspektora pracy,
• w razie potrzeby podejmowanie działao szkolnego zespołu kryzysowego.
Rodzice są zapoznani z obowiązującymi w placówce procedurami zachowao w sytuacjach trudnych i
kryzysowych na pierwszych zebraniach na początku roku szkolnego. Dotyczy to zachowao w razie
pożaru, alarmów, ewakuacji i miejsca zbiórki.
Działania placówki w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
rodzice oceniają pozytywnie.Dotyczy to nieograniczonej możliwości korzystania przez wychowanków
z toalety i zabezpieczenia dla nich w przykrych sytuacjach zmiennej odzieży.
Pracownicy niepedagogiczni zwrócili uwagę na funkcjonującą w ośrodku w Procedurę
przeciwpożarowa w razie wybuchu pożaru powiadomienie straży pożarnej, ewakuacja. Instrukcja
obsługi komputera-w codziennej pracy. Polityka bezpieczeostwa danych osobowych-maile,
korespondencja. Instrukcja higieny i korzystania ze środków chemicznych-mycie rąk, korzystanie z
toalety, sprzątanie. Pierwsza pomoc- zasłabnięcia, padaczka. Kacap-segregacja produktów
żywnościowych, obsługa kuchni i stołówki.
W razie zagrożenia pożarem wskazano na wzywanie odpowiednich służb, wyłączenie prądu. pomoc
w zgromadzeniu wychowanków, udzielenie pierwszej pomocy. Złe zachowanie uczniów-pouczenie,,
informacja dla wychowawcy i dyrektora.

WNIOSKI:
1. Placówka realizując zadania wynikające z indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów, wzmacnia różnorodne oddziaływanie w zakresie nabywania
wiadomości i umiejętności, w tym zaradności życiowej i kompetencji społecznych.
2. Wychowankowie dzięki zintegrowanym działaniom nauczycieli, z sukcesem nabywają
wiadomości określone w podstawie programowej.
3. Stosowane przez nauczycieli podczas zajęd zróżnicowane metody i formy pracy wspomagają
uczenie się i realizacje specyficznych potrzeb wychowanków.
4. Budowane przez nauczycieli relacje z rodzicami pozwalają na skuteczne pozyskiwanie
informacji o potrzebach, możliwościach i trudnościach wychowanków.
5. Nauczyciele monitorują osiągnięcia wychowanków, co pozwala na skuteczne kształtowanie
oczekiwanych kompetencji.
6. Współpraca nauczycieli i rodziców sprzyja rozwijaniu zainteresowao, potrzeb i możliwości
wychowanków oraz wzajemnemu wsparciu w sytuacjach trudnych.
7. Działania dyrektora skierowane są na zapewnienie optymalnych warunków pracy i realizacji
procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuoczego.
8. Funkcjonujące w ośrodku procedury, zapewniają wychowankom bezpieczeostwo zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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