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Sprawozdanie z podejmowanych działań przez dyrektora
PZSIPS w Legionowie Ewę Lewicką w latach 2013-2019
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
dziękuję za wieloletnią współpracę. Dzięki Państwa współdziałaniu
i zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych mogłam na przestrzeni ostatnich
6 lat (2013-2019) rozwijać wszechstronnie i zrealizować wiele szkolnych
i przedszkolnych projektów. Stworzyć jedną z najlepszych Placówek
specjalistycznych w Polsce, nie tylko znakomicie wyposażoną, oferującą
wszechstronne wsparcie na najwyższym poziomie naszym niepełnosprawnym
wychowankom, ale przede wszystkim otwartą na nowe.

Intensywny rozwój PZSIPS
Lata 2013-2019 w czasie których pełniłam funkcję dyrektora PZSIPS
w Legionowie to czas intensywnego rozwoju i doposażania Placówki w pomoce
do prowadzenia zajęć usprawniających deficytowe sfery rozwoju dziecka,
specjalistycznych terapii oraz rozwijania kompetencji kluczowych dzięki
przygotowywanym pod moim kierunkiem projektom
i pozyskiwanym środkom z EFS.W tym czasie powstał budynek w którym
aktualnie uczestniczą w edukacji przedszkolnej nasi najmłodsi wychowankowie
przedszkola. Wspólnie z nauczycielami przedszkola w 2016 roku ze środków
budżetowych i pozyskanych z EFS dokonałam jego wyposażenia. Za chwilę
uczniowie PZSIPS w Legionowie będą mogli rozwijać swoje talenty artystyczne
w salach: plastycznej, pracowni ceramicznej oraz sali muzyczno-ruchowej.
Powstaje również boisko i sensoryczny ogród zmysłów, którego byłam
pomysłodawcą budowy. Ze środków EFS (dyrektor wspólnie z nauczycielami w
latach 2016-2019 opracował diagnozy potrzeb i budżety do 7 projektów unijnych,

przygotował 7 projektów EFS.) Placówka pozyskała środki w kwocie 1 miliona
200 tysięcy złotych.

Były to kolejno projekty:

1.„Dziecko w wieku przedszkolnym – aktywny partner w edukacji,
komunikacji oraz zabawie. Projektowanie sytuacji edukacyjnych
ukierunkowanych na rozwój umiejętności komunikacyjnych i
społecznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałania 10.1.4. „Edukacja
przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu doposażono przedszkole w 10 tabletów, laptop, projektor
,sprzęt do integracji sensorycznej, komunikatory, oprogramowanie i sprzęt do
komunikacji alternatywnej
WARTOŚĆ OGÓŁEM – 409 706,06 zł
PROJEKT ZREALIZOWANY: 1 kwietnia 2016r. – 30 czerwca 2017r.

2."Pomóż mi zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji kluczowych oraz
wspieranie rozwoju deficytowych sfer u uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie„
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w
tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 654 686,64 zł
PROJEKT ZREALIZOWANY:1 SIERPNIA 2017r. – 31 LIPCA 2019r.
W ramach projektu wyposażono pracownię komputerową w 11 komputerów z
oprogramowaniem,2 laptopy, serwer, przełącznik sieciowy. Ponadto
zakupiono pomoce do rozwijania kompetencji kluczowych: matematycznoprzyrodniczych, językowych oraz do usprawniania deficytowych sfer rozwoju
uczniów z wykorzystaniem terapii behawioralnej i AAC. Były to: tablica

interaktywna, podłoga interaktywna,2 telewizory 55 cali, stolik
interaktywny, 5 tabletów, drukarka,2 komunikatory GO TALK. Keybord,
instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych,
przyrodniczych oraz do doradztwa zawodowego.

3.”Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny odbiorca życia
kulturalnego i społecznego”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałania 10.1.4 „Edukacja
przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Doposażenie przedszkola w tablety z oprogramowaniem ”Mówik”, specjalistyczny
sprzęt to terapii ręki. Wartość projektu ogółem 138 704,00 zł
Projekt w realizacji 1 sierpnia 2019 r.-31 lipca 2020 r.

4."Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie aktywności dzieci z
autyzmem i sprzężeniami„
Wnioskowane współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałania 10.1.4.
„Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt na etapie negocjacji (w sierpniu 2019 r. dyrektor Ewa Lewicka wspólnie
z Panią Sylwią Król-pracownikiem Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych i Polityki Rozwoju przygotował pismo negocjacyjne).Projekt
skierowany do oceny merytorycznej.
Okres realizacji :1 grudnia 2019 r.-31 grudnia 2020 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM – 105 117 ,50 ZŁ
Ponadto Placówka wspólnie z Fundacją „Promień Słońca” pozyskała środki z
PFRON na realizację szkolnych i przedszkolnych przedsięwzięć. Dzięki licznemu
gronu przyjaciół i sponsorom, współpracy z Fundacją ”Promień Słońca”, Fundacją
„Dr Clown” udało się nam nie tylko zorganizować zajęcia dodatkowe
wspierające rozwój wychowanków ale również doposażyć ze środków
pozabudżetowych w latach 2016-2019 Placówkę w specjalistyczny sprzęt i
pomoce do prowadzenia terapii na kwotę 400 tysięcy. Co stanowi łącznie

1 milion 600 tysięcy złotych środków pozabudżetowych pozyskanych przez
dyrektora i nauczycieli .

Innowacyjne rozwiązania metodyczne, organizacyjne
i programowe w PZSIPS
W chwili obecnej Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie to
specjalistyczna Placówka oferująca kompleksową edukację i terapię osobom z
niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem w wieku od 3 do 25 roku życia.
Placówka oferuje wsparcie na europejskim poziomie. Nie tylko dzięki wspaniałym
warunkom lokalowym i wyposażeniu. Obecnie powstaje sensoryczny ogród
zmysłów, którego budowy byłam pomysłodawcą i boisko. Wspólnie z Panią
Justyną Ubowską-Gendek- nauczycielką przedszkola dyrektor konsultował
projekt, który opracowała architekt Iwona Soczyńska.
„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom:
pierwsze to korzenie, druga to skrzydła” - W. Hodding Carter.
Żeby nasze niepełnosprawne dzieci mogły w pełni rozwinąć swój potencjał trzeba
dać im warunki i taką formę terapii, która umożliwi im rozwinięcie własnych
możliwości i osiągnięcie sukcesu.
Przez ostatnie 6 lat we współpracy z nauczycielami wprowadziłam i
nadzorowałam w Placówce szereg rozwiązań programowych, metodycznych i
organizacyjnych ,które okazały się wartościowe nie tylko dla rozwoju naszych
wychowanków w przedszkolu i uczniów ale również dla nauczycieli.
Były to m.in.
-realizacja treści wykraczających poza podstawę programową w klasach dla
uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, bloki
przedmiotowe, nauczanie języka angielskiego (mimo tego, że podstawa
programowa nie przewiduje realizacji takich treści),
-innowacyjne rozwiązanie „grupy zadaniowe” w Szkole Przysposabiającej do
Pracy, dzięki czemu uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym mogli odbywać zajęcia praktyczne w zakładach
pracy: Centrum ogrodniczym Chotomów, Starostwie Powiatowym, Arenie
Legionowo, Centrum Komunikacyjnym W Legionowie, Muzeum Historycznym w
Legionowie,

-odpowiednia organizacja przestrzeni w salach przedszkolnych i organizacja zajęć
rewalidacyjnych w przedszkolu specjalnym, dzięki czemu możliwa jest codziennie
pełna indywidualizacja pracy z dzieckiem w godzinach 9.00-12.00 a od 1
września 2019 r. dzięki środkom pozyskanym z EFS od godziny 8.00do 13.00.
Codziennie z 4 dzieci będzie pracować 2 nauczycieli-terapeutów i 1 pomoc
nauczyciela,
-współpraca z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańskujedną z
najlepszych placówek terapeutycznych w Europie. Cykliczne superwizje co 2-3
miesiące w przedszkolu i w szkole. Wdrażanie najnowocześniejszych technik
uczenia się dzieci z autyzmem,
-Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzenie
wykładów, realizacja praktyk i projektu „Fabryka pomocy spersonalizowanych na
teranie PZSIPS w Legionowie,
-liczne warsztaty artystyczne: mozaiki, rzeźby, witrażu, taneczne, fotografii,
plastyczne z udziałem lokalnych artystów,
-realizacja projektu „Scena 2013”, dzięki któremu Placówka została wyposażona
w specjalistyczne oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, ekran elektryczny i
projektor. Projekt sfinansowany przez Fundację „Promień Słońca”,
-intensywna promocja Placówki w mediach lokalnych i ogólnopolskich: Radio dla
Ciebie, WOT
-Placówka jako jedyna w powiecie organizuje od 5 lat konkursy wiedzy i
umiejętności matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych dla uczniów z
lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Konkursy te
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów niepełnosprawnych
uczęszczających do szkól ogólnodostępnych z terenu Powiatu Legionowskiego. Co
roku bierze w nich udział około 30 uczniów.
-Placówka posiada w chwili obecnej pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt
zakupione ze środków budżetowych i pozabudżetowych: EFS, Fundacji „Promień
Słońca”. Są to m.in.: 2 podłogi interaktywne,5 tablic multimedialnych, stolik
interaktywny,16 tabletów ,oprogramowanie „Mówik”, nowoczena pracownia

komputerowa, sala integracji sensorycznej, specjalistyczne oprogramowanie do
rozwijania kompetencji kluczowych, komunikatory do rozwijania AAC…..We
wrześniu 2019 r. rozpocznie się realizacja kolejnego projektu EFS, w ramach
którego dyrektor Ewa Lewicka pozyskał środki na zakup specjalistycznego
sprzętu do prowadzenia terapii ręki.
Mając na uwadze stworzenie jak najlepszych warunków do pracy zarówno dzieci
i młodzieży jak i pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym przez ostanie
6 lat konsekwentnie prowadziłam remonty w Placówce. Dzięki bardzo dobrej
współpracy z Kierownikiem ds. gospodarczych Panią Ireną Blicharską, Głównym
Księgowym Panią Ewą Kowalską mogłam skutecznie zaplanować i efektywnie,
oszczędnie wydatkować środki budżetowe. Dzięki temu w latach 2014-2019
dyrektor sukcesywnie prowadził remonty i odnowiono wszystkie sale
przedszkolne i szkolne, gabinety, sale gimnastyczną, szatnię oraz część
kuchenną z zapleczem sanitarno-magazynowym. Łącznie odnowiliśmy 38
pomieszczeń: 17 sal lekcyjnych,10 gabinetów, pokój nauczycielski,
sekretariat, gabinet pielęgniarki, szatnie, cześć sportową i kuchenną.
W 16 pomieszczeniach położono nowe podłogi. Najważniejsze dla nas
pedagogów jest bezpieczeństwo uczniów i ich wszechstronny rozwój. W 2016
roku zagospodarowano również teren zielony wokół Placówki, dokonując nowych
nasadzeń roślin oraz zakupując stoły i ławki do zajęć na świeżym powietrzu. Tym
samym stworzyłam optymalne warunki do rozwoju niepełnosprawnych
wychowanków.

Kadra Pedagogiczna
Lata 2013-2019 to czas intensywnego rozwoju Kadry Pedagogicznej, która
podejmowała pod moim kierunkiem nowe wyzwania, nieustannie zdobywała
nowe kwalifikacje. Jestem dumna, że mogłam tworzyć zespół nieustannie
doskonalący się i otwarty na nowe. Od 3 lat Przedszkole Specjalne pracuje pod
superwizją Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, jednej z
najlepszych placówek terapeutycznych w Polsce i na świecie. Przedszkole
Specjalne w PZSIPS w Legionowie aktualnie przygotowuje się do rekomendacji.
Cieszę się, że mogłam stworzyć i kierować

jedną z najlepszych Placówek

Specjalnych w Polsce. Placówkę, w której z wielkim zaangażowaniem kadra
kierownicza, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi pomnażają dorobek
poprzednich pokoleń nauczycieli i dyrektorów. Rozwijają Placówkę, w której
rozwój nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wkładają olbrzymie
zaangażowanie i serce. A dzięki licznemu gronu przyjaciół oraz naszej szkolnej
Fundacji ”Promień Słońca” ,której prezesem jest nauczyciel techniki Jerzy
Jastrzębski może realizować wiele przedszkolnych i szkolnych projektów, również
na płaszczyźnie międzynarodowej.

Dziękuję za okazane zaufanie, możliwość nieustającego
eksperymentowania, wprowadzania zmian.
Mam nadzieję, że projekty EFS” Dziecko w wieku przedszkolnym jako aktywny
odbiorca życia kulturalnego i społecznego” na który pozyskałam środki
pozabudżetowe 138 704,00 zł oraz "Na drodze rozwoju - wspomaganie i
rozbudzanie aktywności dzieci z autyzmem i sprzężeniami będą dalej rozwijane
i prowadzone w Placówce z korzyścią dla dzieci i kadry pedagogicznej.
Z poważaniem
Ewa Lewicka
Dyrektor PZSIPS
w Legionowie

Do wiadomości: Referat Edukacji

