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Misja 

Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu jest :  

 

„Każde dziecko jest naszą przyszłością – zmierzajmy do rozwoju ucznia według 

jego indywidualnych potrzeb, przygotujmy do samodzielnego twórczego życia 

w poszanowaniu godności każdego człowieka”. 

 

Nasza placówka realizuje cele o charakterze edukacyjnym, 
rewalidacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym mając na uwadze stopień 
niepełnosprawności dziecka, jego możliwości psychofizyczne i indywidualne 
potrzeby Wszelkie działania ukierunkowane są na zapewnienie optymalnych 
warunków do rozwoju ucznia upośledzonego umysłowo tak, aby zapewnić mu 
naukę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach jak i wypoczynek w sposób 
zorganizowany. 

Ośrodek to teren, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje 
zainteresowania. To miejsce bezpieczne, gdzie społeczność uczniowska stanowi 
zintegrowaną grupę.  Dziecko poznaje tu smak sukcesów zespołowych i 
indywidualnych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się 
do aktywnego i twórczego życia. 

Nasz Ośrodek jest otwarty dla każdego dziecka, które ma trudności ze 
zdobywaniem wiedzy w szkole masowej. Tu wychowankowie mogą odnaleźć 
się i spełniać swoje i swoich rodziców oczekiwania: edukacyjne, wychowawcze 
i społeczne. Tu często otrzymują wsparcie materialne. 

Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu organizują proces nauczania i 
wychowania tak, aby wspierać rodziców w wychowaniu wielostronnym, 
uwzględniającym harmonijny rozwój intelektualny i duchowy. Nie dzielimy 
naszych wychowanków na lepszych i gorszych, zdolnych i niezdolnych. 
Dostrzegamy w każdym dziecku jego potencjał, umiejętności i rozwijamy je. 

W swojej pracy opieramy się na uniwersalnych wartościach moralnych 
takich jak: uczciwość i odpowiedzialność. Celem tej pracy jest wszechstronne 



przygotowanie osoby niepełnosprawnej umysłowo do satysfakcjonującego 
wszystkich funkcjonowania w społeczeństwie. Przekazujemy naszym 
wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby 
byli oni szczęśliwi, bezpieczni i otoczeni życzliwością. 

Nasza placówka: 

1. Szanuje prawa dziecka do: 

 wszechstronnego rozwoju we własnym tempie, 
 „inności", bycia sobą, 
 różnych dróg zdobywania wiedzy, umiejętności, 
 możliwości wyboru w działaniu, 
 zabawy, pracy i nauki w grupie rówieśniczej, 
 szacunku, akceptacji i kontrolowanego wyrażania własnych emocji. 

2. Integruje dziecko z: 

 grupą rówieśniczą, 
 społecznością szkolną, 
 społecznością lokalną (miasta, powiatu, regionu). 

3. Rozwija u dziecka: 

 zaangażowanie i chęć działania, 
 poczucie obowiązku i sumiennej pracy, 
 samodzielność, 
 poczucie współzależności i współodpowiedzialności za siebie i za innych, 
 poczucie własnej wartości, 
 pozytywny obraz samego siebie, 
 postawę pozytywnego, zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych, 
 właściwy sposób wyrażania ocen i sądów, 
 twórcze myślenie, 
 chęć dążenia do samorozwoju i samodoskonalenia. 

 

 

 


