
Projekty realizowane z Fundacją „Promień Słońca” dofinansowane ze 

środków PFRON 

 

          Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie jako 

placówka specjalistyczna, zajmująca się edukacją i wychowaniem dzieci                       

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z autyzmem                                     

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oprócz zajęć dydaktycznych, 

rewalidacyjnych swoje cele realizuje również poprzez organizację wycieczek 

edukacyjnych, krajoznawczych, warsztatów artystycznych. Wycieczki są jedną                      

z form procesu rewalidacji. Doświadczanie świata przez uczniów 

niepełnosprawnych w formie bezpośredniej daje najlepsze efekty edukacyjne. 

Nauczyciele placówki – członkowie Fundacji „Promień Słońca” od wielu lat 

opracowują projekty i aplikują o środki finansowe z PFRON. Dzięki pozyskanym 

środkom dają uczniom możliwość poznawania kraju, jego środowiska 

przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii. 

Uczniowie pogłębiają i utrwalają wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego. Podczas wycieczek dzieci i młodzież 

niepełnosprawna intelektualnie uczy się współdziałania w grupie, asertywności. 

Dzięki zdobywanym doświadczeniom budują poczucie własnej wartości, a także 

konfrontują posiadaną wiedzę i umiejętności z praktyką. 

 

W latach 2014-2019 nauczyciele-członkowie Fundacji „Promień Słońca” 

opracowali 26 projektów i otrzymali dofinansowanie w kwocie ok. 140 000,00 zł 

na realizację projektów. 

 

 

 

 

 

 
Pomorze Zachodnie 2017 (wycieczka 

krajoznawcza) 



                                                      
Łeba 2019 (wycieczka krajoznawcza) 

 

 

 
Gąsiorowo  2018   (wycieczka edukacyjna) 

 

                                            
Supraśl 2016r. (warsztaty fotograficzne, wycieczka edukacyjna) 



                                       
Warsztaty fotograficzne „Powiat Legionowski oczami osób niepełnosprawnych2015r. 

 

 

 
Zalew Zegrzyński w obiektywie uczniów PZSiPS w Legionowie  2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warsztaty fotograficzne na Lubelszczyźnie, zajęcia edukacyjne 2017r. 

 

 



 

Współpraca z Fundacją „Promień Słońca” 

 na rzecz doposażenia Placówki 

 

               Fundacja „Promień Słońca” ze środków pozyskanych podczas 

kiermaszy świątecznych sukcesywnie doposażała bazę Placówki w celu 

podniesienia jakości jej pracy: uatrakcyjnienia toku zajęć, unowocześnienie bazy 

Placówki, poprawy warunków edukacji.  

Na przestrzeni lat 2015-2019 Fundacja wydała na ten cel ok. 150 000,00 zł. 

- wyposażono salę nr 13 w meble i pomoce dydaktyczne 

- zakupiono specjalistyczną literaturę do biblioteki szkolnej 

- wyposażono salę gospodarstwa domowego w sprzęt agd - lodówka, kuchenka, 

szybkowar, kuchenka mikrofalowa, a także garnki, talerze, kubki, sztućce, 

obrusy 

-meble do sal szkolnych i przedszkolnych 

- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola (koszyki do terapii behawioralnej) 

- wyposażenie świetlic szkolnych (meble, komputery, siedziska, pomoce 

dydaktyczne) 

- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie do przedstawień, występów. 

- zakup nagród w licznych konkursach: artystycznych, ekologicznych, wiedzy                  

i umiejętności, sportowych 

- zakup materiałów do warsztatów artystycznych: fotograficznych, mozaiki, 

witrażu, mydlarskich, świeczkowych, florystycznych, 

- zakup strojów do przedstawień teatralnych, występów, inscenizacji.  

          Zaangażowanie członków Fundacji „Promień Słońca” oraz jej przyjaciół                         

i sympatyków jest ogromnym wsparciem w pozyskiwaniu nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych, programów i stosowaniu coraz bardziej zaawansowanych metod 

pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze sprzężeniami                           

i autyzmem.  

 

 

 Iwona Osypowicz 

 
Wicedyrektor PZSiPS w Legionowie,  

wieloletni skarbnik Fundacji „Promień Słońca” 


