Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. X Lecia PL 19-21, 68-100 Żagań
tel/fax (0 68) 478 77 77
e-mail: soswzagan@wp.pl

Wizja
„Jesteśmy placówką opiekuńczo-wychowawczą, która przygotowuje
wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym społecznym i
zawodowym.
W Ośrodku:
 dostrzegamy indywidualne potrzeby i możliwości ucznia, realizując
programy wspomagające jego rozwój,
 posiadamy bogatą ofertę edukacyjną , rewalidacyjną i rehabilitacyjną
ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka
 dostosowujemy wyposażenie szkoły do specyficznych potrzeb dzieci
niepełnosprawnych,
 systematycznie gromadzimy informacje o każdym uczniu, jego deficytach
rozwojowych i specyficznych potrzebach,
 zapewniamy uczniom poczucie bezpieczeństwa,
 służymy pomocą i wsparciem rodzicom i opiekunom naszych uczniów,
 kształtujemy w uczniu postawy społeczne i szacunek do drugiego
człowieka,
 uczymy dzieci i młodzież szacunku dla historii, tradycji i kultury narodu,
 aktywnie uczestniczymy w życiu środowiska lokalnego,
 podnosimy i doskonalimy swoje kwalifikacje zawodowe, staramy się być
autorytetem uczniów i ich rodziców cieszą się autorytetem uczniów i ich
rodziców,
 promujemy zachowania prozdrowotne,
 współpracujemy z rodzicami w procesie wychowania dzieci i młodzieży.
 współpracujemy z instytucjami wspomagającymi edukację, wychowanie i
opiekę uczniów niepełnosprawnych.
Nasz absolwent winien umieć:
 w miarę samodzielnie zadbać o zaspokojenie swoich potrzeb życiowych,
 korzystać ze źródeł informacji,
 skutecznie porozumiewać się,
 akceptować siebie, mieć świadomość swoich mocnych i słabych stron,
 mieć poczucie własnej godności i wartości,
 zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności stosować w praktyce,
 rozumieć ludzi i zgodnie współpracować z nimi,
 być asertywnym i empatycznym,






dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, być wolnym od uzależnień,
poddawać autokontroli własne zachowania i emocje,
rozwiązywać konflikty bez przemocy i agresji,
chronić środowisko naturalne.

Nauczyciel w naszej placówce:
 troszczy się o harmonijny rozwój wychowanka,
 wprowadza go w świat wiedzy,
 bezwarunkowo akceptuje wychowanka jako osobę, natomiast warunkowo
jego postępowanie,
 stawia realne wymagania, konsekwentnie je egzekwuje,
 jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,
 wystrzega się porównywania uczniów,
 szanuje godność ucznia,
 wzmacnia pozytywnie i eksponuje sukcesy ucznia,
 dąży do tego, by być autorytetem, doradcą i przewodnikiem,
 jest kreatywny, motywuje wychowanków do nauki i pracy nad sobą,
 stwarza sytuacje, w których wychowanek prawidłowo rozwija wszystkie
sfery swojej osobowości,
 uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 uczy zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 jest krytyczny wobec siebie,
 żyje w zgodzie z sobą, buduje właściwe relacje międzyludzkie
 jest dobrym organizatorem,
 uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
 w procesie wychowania współpracuje z rodzicami lub opiekunami
uczniów.

