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1. PZSiPS obecnie 

 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legiono-

wie to specjalistyczna Placówka oferująca kompleksową eduka-

cję i terapię osobom z niepełnosprawnością intelektualną  

i z autyzmem. Otacza opieką dzieci i młodzież w wieku od 3 do 

25 roku życia. Najmłodsi podopieczni znajdują wsparcie  

w przedszkolu. Starsi uczniowie z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i ze 

sprzężeniami kształcą się w Szkole Podstawowej i Szkole  

Przysposabiającej do Pracy. 

Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim objęci są zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 

prowadzonymi w domach rodzinnych.  

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, środkom  

pozyskiwanym z Unii Europejskiej, PFRON, Fundacji „Promień 

Słońca", Fundacji „Dr Clown” a także wsparciu licznych  

przyjaciół, Placówka posiada świetnie wyposażone sale: do  

prowadzenia zajęć integracji sensorycznej, do terapii  

behawioralnej, do prowadzenia terapii ruchowej, a także salę 

doświadczania świata oraz pracownie szkolne. Dla uczniów  

niemówiących prowadzone są zajęcia rozwijające komunikację 

alternatywną i wspomagającą.  

Kadrę PZSiPS stanowi 50-osobowa grupa wszechstronnie  

wykształconych i ustawicznie doskonalących się pedagogów, 

posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

i terapeutycznych oraz 30 pracowników administracji i obsługi 

sercem oddanych sprawie osób niepełnosprawnych. Prężna, 

niezmiernie kreatywna kadra pedagogiczna realizuje wiele  

nowatorskich projektów. Współpracuje z uczelniami wyższymi 

oraz z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.  
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2. Baza Placówki 

W PZSiPS kształcenie dzieci i młodzieży odbywa się  

w doskonale wyposażonych salach edukacyjnych, gabinetach 

terapeutycznych oraz pomieszczeniach do aktywności ruchowej. 

Wysokiej jakości sprzęt oparty na nowoczesnych technologiach, 

liczne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, wykorzystywane  

w czasie zajęć, wpływają na ich atrakcyjność, motywują 

uczniów do podejmowania wysiłku i współpracy z nauczycielem. 

Biblioteka szkolna, to multimedialne centrum i ogromny księgo-

zbiór. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu uczniowie rozwijają 

zainteresowania czytelnicze, zdobywają wiedzę i rozwiązują 

problemy. Biblioteka szkolna to również miejsce, które rozwija 

kompetencje informacyjno-komunikacyjne. Tutaj podopieczni 

Placówki pozyskują informacje, opracowują je i weryfikują  

korzystając z dostępnych narzędzi i pomocy nauczyciela biblio-

tekarza. Biblioteka stwarza warunki do efektywnej pracy oraz 

uczy racjonalnego spędzania czasu wolnego; odpowiada na  

potrzeby całej społeczności szkolnej. 
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W sali edukacji wczesnoszkolnej znajduje się podłoga interak-

tywna oraz pomoce oparte na nowoczesnych technologiach. 

Wyposażenie sali jest efektem współpracy Placówki z Fundacją 

“Dr Clown” oraz siecią sklepów SMYK (2016 r.). 
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W pracowni drewna i metalu powstają prawdziwe dzieła sztuki: 

rzeźby, mozaiki, witraże. Specjalistyczne wyposażenie zapewnia 

bezpieczne warunki pracy.  Sala jest miejscem, w którym  

uczniowie realizują swoje indywidualne pomysły i projekty,  

rozwijają kreatywność i wrażliwość artystyczną. 

Sala do rozwoju umiejętności językowych wyposażona jest  

w tablicę interaktywną, podłogę interaktywną oraz  

specjalistyczne oprogramowanie do nauki języka obcego.  

Urządzenia i sprzęt został zakupiony w ramach projektu “Pomóż 

mi zrozumieć świat (...)”, współfinansowanego ze środków  

EFS (2017 r.).Pomoce dydaktyczne wspierają edukację uczniów 

nie tylko podczas zajęć języka angielskiego, ale w czasie innych 

lekcji. Podopieczni Placówki uczą się poprzez zabawę wykorzy-

stując różnorodne ćwiczenia, gry i zadania ruchowe, które 

spontanicznie przyciągają ich uwagę. Dzięki temu nauka jest 

skuteczniejsza; towarzyszy jej rozwijanie pamięci, wyobraźni 

oraz sprawności fizycznej. 
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W sali gospodarstwa domowego uczniowie rozwijają kulinarne 

talenty, uczą się czynności związanych z prowadzeniem domu. 

Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu sprzętowi AGD, który dla 

Placówki kupiła Fundacja “Promień Słońca” (2018 r.) 
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Sala komputerowa jest wyposażona w 11 nowoczesnych kom-

puterów wraz z oprogramowaniem. Każdy uczeń pracuje na  

indywidualnym stanowisku. Sprzęt został zakupiony w ramach 

projektu “Pomóż mi zrozumieć świat (...)”, współfinansowanego 

ze środków EFS (2017 r.). 

Przestronna sala gimnastyczna i sala rehabilitacyjna zachęcają 

do wysiłku fizycznego. Pomieszczenia są odnowione i wyposażo-

ne w nowoczesny sprzęt sportowy. W sali rehabilitacyjnej  

znajduje się wyposażenie siłowni zakupione przez Fundację 

“Promień Słońca” (2018 r.). Uczniowie chętnie spędzają czas na 

sali gimnastycznej i rehabilitacyjnej, zarówno w czasie lekcji 

wychowania fizycznego, jak i zajęć pozalekcyjnych o charakte-

rze sportowo-rekreacyjnym. Grają w gry zespołowe, wykonują 

ćwiczenia ruchowe. Rozwijają posiadane uzdolnienia i zaspoka-

jają naturalną potrzebę ruchu. Uczą się przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, zdrowej rywalizacji i wzajemnej pomocy. 
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W ramach projektu “Scena 2013” Fundacja “Promień Słońca” 

wyposażyła Placówkę w rzutnik multimedialny i elektryczny 

ekran projekcyjny, a także zakupiła profesjonalne nagłośnienie  

i oświetlenie. Dzięki temu uroczystości szkolne zyskały  

nowoczesną i interesującą oprawę. 
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Aktualnie (2019 r.) trwa budowa sensorycznego ogrodu  

zmysłów. W 2016 r. projekt ogrodu przygotowała Justyna 

Ubowska-Gendek i Ewa Lewicka wraz z architektem Iwoną  

Soczyńską. Celem było stworzenie wokół Placówki atrakcyjnej 

przestrzeni przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Ogród składa 

się ze sfer, które mają dostarczać wrażeń słuchowych, wzroko-

wych, dotykowych, zapachowych. W sensorycznym ogrodzie 

znajdują się: „ogródek roślinny”, „zabawa wodą”, „drewniany 

pałacyk”, „gra edukacyjna”, „urządzenia dźwiękowe”. Został  

on również wyposażony w urządzenia, np. huśtawka dla dzieci 

na wózkach inwalidzkich, trampolina ziemna, zjeżdżalnia na 

skarpie, huśtawka „gniazdo”, huśtawka wahadłowa pojedyncza, 

tablice aktywności. Dzięki takiej aranżacji przestrzeni wszystkie 

dzieci będą mogły wspólnie bawić się i uczyć. 

Teren wokół budynku szkoły jest zadbany, estetyczny  
i ogrodzony. Zagospodarowano go zielenią w postaci m.in.  
krzewów i donic z kwiatami. Zajęcia edukacyjne i rekreacyjne 
odbywają się na świeżym powietrzu.   
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3. Przedszkole specjalne 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE  

SPECJALNE:   

wspiera, 

rozwija! 

 

Do Przedszkola Specjalnego uczęszczają dzieci z autyzmem,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

i znacznym i ze sprzężeniami. Przedszkole jest otwarte na  

potrzeby każdego dziecka, oferując bogatą bazę dydaktyczną 

oraz profesjonalną terapię.  

SALE   PRZEDSZKOLE:  

…stymulują i motywują dzieci do działania! 

 

SALA AKTYWNOŚCI poznawczych i komunikacyjnych 

Wyposażenie Sali rozwija i usprawnia dzieci niepełnosprawne  

w zakresie rozwoju mowy oraz komunikacji pozawerbalnej.  

W Sali znajdują się różne pomoce dydaktyczne rozwijające 

umiejętność porozumiewania się w oparciu o  AAC tj.  specjali-

styczne programy Boardmaker&Speaking Dynamically Pro, 

„Mówik”, komunikatory: BIGmac, GOTalk 4+, Talking Photo  

Album. 
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SALA AKTYWNOŚCI ruchowych 

Wyposażenie Sali rozwija i usprawnia dzieci  niepełnosprawne  

w zakresie rozwoju procesów sensomotorycznych. Specjalna 

konstrukcja haków w suficie pozwala na różne ustawienie 

sprzętu bez ograniczeń. W Sali znajduje się 21 różnych rodza-

jów sprzętów do podwieszenie tj. platformy, hamaki elastyczne, 

sakwy, „opony” dając możliwość doboru określonych doświad-

czeń dzieciom.  
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SALA AKTYWNOŚCI twórczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie Sali rozwija i usprawnia dzieci niepełno-

sprawne w zakresie umiejętności plastycznych, grafomotorycz-

nych oraz teatralnych.  W Sali znajdują się mobilne kąciki do 

malowania, rysowania oraz doświadczania różnych faktur. 

Dzieci używając różnych narzędzi plastycznych mogą tworzyć  

i działać razem.  

 

SALA AKTYWNOŚCI  muzyczno – ruchowych 

Wyposażenie Sali rozwija i usprawnia dzieci  niepełnosprawne 

w zakresie percepcji słuchowej oraz koordynacji słuchowo -  

ruchowej.  W Sali na całej ścianie  znajdują się lustra umożli-

wiając dzieciom uczenie się różnych układów tanecznych  

poprzez naśladowanie i dając możliwość usprawniania  

w zakresie kontroli i planowania ruchu.  
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PROFESJONALNA TERAPIA DZIECI:  

…pozwala krok po kroku zdobywać nowe umiejętności dzieciom! 

Terapia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych to nieu-

stanny proces poszukiwania jak najlepszych sposobów pomocy 

dziecku. Pomocy,  która powinna być trafnym i skutecznym 

działaniem opartym na badaniach naukowych. Czas w podjęciu 

interwencji terapeutycznej ma ogromne znaczenie, dlatego  

terapia dziecka na etapie edukacji przedszkolnej musi być  

dobrze dobrana by mądrze i skutecznie pomagać.  Zespół  

nauczycieli by skutecznie i efektywnie pomagać dzieciom podjął 
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współprace z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka 

w Gdańsku w zakresie wdrażania terapii behawioralnej  

w naszym Przedszkolu Specjalnym. IWRD uzyskał status  

pierwszej w Polsce i Europie repliki Princeton Child Development 

Institute w USA, który jest jedną z najlepszych placówek  

terapeutycznych na świecie.  W Przedszkolu wprowadzono wiele 

zmian metodycznych i organizacyjnych. Wdrażając metodę  

behawioralną w grupach  przedszkolnych dla dzieci z autyzmem 

podjęto następujące działania: 

 nauczyciele uzyskali nowe kwalifikacje w zakresie terapii 

behawioralnej 

 w terapii dzieci z autyzmem wykorzystywane są techniki 

uczenia, których skuteczność została potwierdzona  

badaniami naukowymi tj. plany aktywności, metoda  

skryptów i ich wycofywania, wideotrening, uczenie  

incydentalne, technika wyodrębnionych prób 

 nauczyciele poddawali się systematycznym superwizjom 

specjalisty z IWRD 

 salę przedszkolne zostały wyposażone w odpowiednie  

pomoce dydaktyczne oraz sprzęt tj. tablety 

 nauczyciele monitorując proces uczenia się dzieci  

prowadzili specjalistyczną dokumentację   

Zespół nauczycieli wdrażając określone  standardy pracy  

z dzieckiem ze spektrum autyzmu wymagane przez IWRD  

oferuje naszym podopiecznym profesjonalną terapię. Terapia 

dziecka w naszym Przedszkolu jest procesem zorganizowanym.  

Jako zespół działamy razem dla dobra naszych Przedszkolaków! 

Przedszkole Specjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 5 

zakończyło swoją działalność w roku szkolnym 2000/2001. 
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4. Intensywny rozwój PZSIPS 

Lata 2013-2019 to czas intensywnego rozwoju i doposażania 

Placówki w pomoce do prowadzenia  zajęć usprawniających  

deficytowe sfery rozwoju dziecka, specjalistycznych  terapii 

oraz  rozwijania kompetencji kluczowych dzięki przygotowywa-

nym pod kierunkiem dyrektora Ewy Lewickiej  projektom                        

i pozyskiwanym środkom z EFS.W tym czasie powstał budynek 

w którym aktualnie uczestniczą w edukacji przedszkolnej nasi 

najmłodsi wychowankowie przedszkola.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 dyrektor Ewa Lewicka była pomysło-

dawcą budowy. Dzięki współdziałaniu i zrozumieniu potrzeb 

osób niepełnosprawnych udało się na przestrzeni ostatnich 6 lat 

rozwijać wszechstronnie i zrealizować wiele szkolnych  

i przedszkolnych projektów. 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 
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Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla roz-

woju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i mło-

dzieży”, Podziałania 10.1.4. „Edukacja przedszkolna” Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. 

W ramach projektu doposażono przedszkole w 10 tabletów, lap-

top, 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 niepełno-

sprawnościami 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 roz-

woju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i mło-

dzieży”, Podziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach 

zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.                                                   

WARTOŚĆ PROJEKTU: 654 686,64 zł                                                                

PROJEKT ZREALIZOWANY:1 SIERPNIA 2017r. – 31 LIPCA 

2019r. 
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W ramach projektu wyposażono pracownię komputerową w 11 

komputerów z oprogramowaniem,2 laptopy, serwer, przełącznik 

sieciowy. Ponadto zakupiono pomoce do rozwijania kompetencji 

kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz 

do usprawniania deficytowych sfer rozwoju uczniów z wykorzy-

staniem terapii behawioralnej i AAC. Były to: tablica interaktyw-

na, podłoga interaktywna,2 telewizory  55 cali, stolik interak-

tywny, 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 odbior-

ca życia kulturalnego i społecznego”. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla roz-

woju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i mło-

dzieży”, Podziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na la-

ta 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. 
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4."Na drodze rozwoju - wspomaganie i rozbudzanie ak-

tywności 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” Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-

go 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 co roku Placówka wspólnie z Fundacją „Promień  

Słońca” pozyskuje środki z PFRON na realizację szkolnych  

i przedszkolnych przedsięwzięć. Dzięki licznemu gronu przyja-

ciół i sponsorom, współpracy z Fundacją ”Promień Słońca”,  

Fundacją „Dr Clown” udało się  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  .Dzięki współpracy z Organem  

Prowadzącym stworzono nowoczesną, dobrze wyposażoną,  

oferującą różne formy wsparcia osobom z niepełnosprawnościa-

mi  Placówkę, a przede wszystkim otwartą na nowe. 
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5. 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.  

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 dyrektor Ewa Lewicka we współpracy  

z nauczycielami wprowadziła 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 programo-

wą 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 umiarkowa-

nym lub znacznym mogli odbywać zajęcia praktyczne  

w zakładach pracy: Centrum ogrodniczym Chotomów,  
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Starostwie Powiatowym, Arenie Legionowo, Centrum  

Komunikacyjnym W Legionowie, Muzeum Historycznym  

w Legionowie, 

 odpowiednia organizacja przestrzeni w salach przedszkol-

nych 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 Gdańsku, jedną z najlepszych placówek terapeutycznych 

w Europie. Cykliczne superwizje co 2-3 miesiące  w przed-

szkolu i w szkole. Wdrażanie najnowocześniejszych technik 

uczenia się dzieci z autyzmem, 

 Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warsza-

wie .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 scenicz-

ne, nagłośnienie, ekran elektryczny i projektor. Projekt  

sfinansowany przez Fundację „Promień Słońca”,  
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 intensywna promocja Placówki w mediach lokalnych  

i ogólnopolskich: Radio dla Ciebie , 

 organizacja Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legiono-

wo i Powiatu Legionowskiego ,                                                                                                

 Placówka jako jedyna w powiecie organizuje od 5 lat  

konkursy wiedzy i umiejętności matematyczno-

przyrodniczych, humanistycznych dla uczniów z lekką, 

umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektual-

ną. Konkursy te cieszą się bardzo dużym zainteresowa-

niem ze strony uczniów niepełnosprawnych uczęszczają-

cych 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 budżeto-

wych i pozabudżetowych: EFS, Fundacji „Promień Słońca”, 

które dyrektor wspólnie z nauczycielami  pozyskał w latach 

2016-2019. Są  to m.in.: 2 podłogi interaktywne, 5 tablic 

multimedialnych, stolik interaktywny, 16 tabletów,  

oprogramowanie „Mówik”,nowoczena pracownia kompute-

rowa, 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. 
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Mając na uwadze stworzenie jak najlepszych warunków do  

pracy zarówno dzieci   i młodzieży jak i pracownikom pedago-

gicznym i niepedagogicznym przez ostanie 6 lat konsekwentnie 

prowadzono remonty w Placówce. Dzięki bardzo dobrej współ-

pracy z Kierownikiem ds. gospodarczych Panią Ireną Blichar-

ską, Głównym Księgowym Panią Ewą Kowalska udało się  

skutecznie zaplanować i efektywnie, oszczędnie wydatkować 

środki budżetowe. Dzięki temu w latach 2014-2019 dyrektor 

przeprowadził remonty i odnowiono wszystkie sale przedszkol-

ne i szkolne, gabinety, sale gimnastyczną ,szatnię oraz część 

kuchenną z zapleczem sanitarno-magazynowym. Łącznie odno-

wiliśmy  38 pomieszczeń: 17 sal lekcyjnych,10 gabine-

tów ,pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet pielęgniar-

ki ,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 stworzono   

optymalne warunki do rozwoju niepełnosprawnych  

wychowanków .  
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6.Kadra Pedagogiczna 

Lata 2013-2019 to czas intensywnego rozwoju Kadry  

Pedagogicznej, która podejmowała pod kierunkiem  dyrektora 

Ewy Lewickiej nowe wyzwania, nieustannie zdobywała nowe 

kwalifikacje. 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. 

PZSIPS w Legionowie  to jedna z najlepszych Placówek  

Specjalnych w Polsce. Z wielkim zaangażowaniem kadra  

kierownicza i nauczyciele  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.  
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7. Fundacja Promień Słońca 

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 bezpośred-

niej 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. 
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Pomorze Zachodnie 2017 

(wycieczka krajoznawcza) 

 

 

Łeba 2019 (wycieczka krajoznawcza) 
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Gąsiorowo  

2018   

(warsztaty 

dla Samorzą-

du Uczniow-

skiego) 

 

 

 

Supraśl 

2016r. 

(warsztaty 

fotograficzne, 

wycieczka 

edukacyjna) 

 

 

Warsztaty 

fotograficzne 

„Powiat  

Legionowski 

oczami osób 

niepełno-

sprawnych 

2015 r”. 
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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  

kiermaszów świątecznych sukcesywnie doposażała bazę  

Placówki w celu podniesienia jakości jej pracy: uatrakcyjnienia 

toku zajęć, unowocześnienie bazy Placówki, poprawy warunków 

edukacji.  
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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 pozyski-

waniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów i sto-

sowaniu coraz bardziej zaawansowanych metod pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze sprzężeniami                           

i autyzmem.  
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8.Współpraca ze środowiskiem artystycznym i jej  

wielowymiarowe efekty 

 

Efektem wieloletniej współpracy Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek Specjalnych w Legionowie z Fundacją „Promień  

Słońca” i lokalnymi artystami są warsztaty malarskie, które  

zaowocowały plenerami, wystawami na terenie kraju, warsztaty 

witrażowe, warsztaty modelarskie, teatralne, rzeźbiarskie,  

fotograficzne, origami oraz spotkania literackie. Trzeba dodać, 

że duży wkład w prezentowany dorobek Placówki mają artyści 

działający na naszym terenie: Tomasz Chodkowski, Sylwia  

Piwowar, Małgorzata Omelańczuk-Pawluk, Dorota Milerowicz, 

Katarzyna Leszczyńska, Monika Kosewska, Andrzej Bochacz, 

Ewa Zdanowska, Ula Kotarba, Małgorzata Janina Berwid, Anna  

Czachorowska, Jan Zumis, Katarzyna Kozubska, Dorota Papis, 

Conrado Moreno, Gośka Andrzejewska-Skladanek i jej mama 

Danuta. Celem głównym tej współpracy, zakrojonej na szeroką 

skalę akcji, jest terapia i rozwój poprzez sztukę, poznawanie  

różnych form sztuki, różnych technik jej tworzenia, materiałów  

z których powstaje, narzędzi, rozwijanie zdolności manualnych  
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i otwieranie na świat naszych uczniów, wychowanków  

podopiecznych. Z drugiej strony tworzenie możliwości osobom 

pełnosprawnym na poznawanie naszych uczniów, ich mocnych 

stron. Wzmacnianie i motywowanie do działania. W tej  

publikacji przytoczę kilka znakomitych przykładów tej ścisłej 

współpracy z artystami i opiszę jej skutki. 

Obrazy słomą malowane i modele zapałczane 

W świat słomą malowany wprowadził naszych uczniów  

mieszkaniec DPS artysta pan Mieczysław Krzymowski. Prowadził 

on z naszymi uczniami regularne warsztaty na terenie szkoły jak 

i DPS Kombatant. Celem naszej współpracy były spotkania  

integracyjne oraz warsztaty twórcze. Uczestnicy wykonywali 

swoje własne projekty swoich obrazów i na ten szkic wykonany 

ołówkiem nanosili wyprasowane paski ze słomy. Czynności te 

wymagają precyzji i wielkiej koncentracji.  Ten wysiłek włożony 

w pracę opłacał się. Powstały wspaniałe obrazki budowli,  

zwierząt, zespołów architektonicznych, kwiatów czy też  

bawiących się dzieci. Spotkania te zaowocowały wystawami.  

W „Świat słomą malowany”, jego tajemnice i sekrety  

wprowadziła nas wystawa pod tym tytułem, a jej uroczyste 

otwarcie nastąpiło 27 maja 2015 w galerii Gminnego Centrum 

Kultury Łajski. W Galerii Gminnego Centrum Kultury  

zaprezentowano 28 prac Mieczysława Krzymowskiego płaskich 

oraz  5 przestrzennych wykonanych z zapałek. A 29 prac  

przedstawiało dorobek uczniów naszej Placówki. Wszystkie one 

zostały wykonane przy użyciu ekologicznych, naturalnych  

materiałów takich jak: słoma, drewno, szyszki. Podobna  

wystawa odbyła się w Białej Podlaskiej oraz galerii Ratusz  

w Legionowie. Prace uczniów wykonane ze słomy brały udział  

w konkursach, wystawach organizowanych w ramach Dni Osób 

Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu  

Legionowskiego. 
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W dniu 4 kwietnia 2016 odbyło się kolejne twórcze spotkanie 

uczniów naszej Placówki z Matyldą Durka-Bojarun absolwentka 

ASP w Warszawie. Za każdym razem artystka oferuje uczniom 

coś nowego, prostego do wykonania , a końcowe efekty tych 

działań są zawsze zaskakującego. Tym razem w użyciu różnego 

rodzaju sznurki” ,Technika "sznurkiem malowane" - pobudza 

wyobraźnię, ponieważ sznurek zanurzony w farbie tworzy  

zupełnie niespotykane obrazy i należy poszukać na nich tego, 

czym mogą się następnie stać dzięki inwencji uczestników. 

W dniu 13 kwietnia 2017 odbyły się warsztaty malarskie  

z udziałem znanej malarki Zofii Piotrowskiej z Legionowa  

w naszej Placówce. Jest to kolejna wizyta artystki i zajęcia  

u nas. Dzisiaj pani Zofia zaproponowała uczniom technikę  

z użyciem płyty szklanej czyli technikę płaską zwaną monotypią.  

Nasza współpraca z artystą sztuki Art.-Brut Markiem Kraussem 

trwa od lat i zaowocowała wystawami prac naszych uczniów  

i artysty w Przemyślu, Zakopanem, Krakowie,Wołominie,  

Centrum Kultury Łajski, Aninie, Warszawie i kilkakrotnie  

w galerii Ratusz w Legionowie. 

Pan Marek Krauss został zaproszony sympozjum ekonomiczne 

do Zakopanego i postanowił wyrazić swoje stanowisko w sposób 

artystyczny. Zorganizował dniach 7-8 maja 2015 roku warsztaty 

malarskie „Wpływ pieniądza na nasze życie” z udziałem uczniów 

naszej Placówki oraz mieszkańców DPS Kombatant. Warsztaty 
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zaowocowały trzema kolorowymi pracami. Zostały one w dniu 

16 maja 2015 przekazane w obecności profesora Jerzego  

Hausnera, Andrzeja Wyrobca podsekretarza stanu w Minister-

stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Muzeum 

Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie Anny Potockiej  

władzom fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego GAP  

w Krakowie. Efekty artystycznej współpracy naszej Placówki  

z Markiem Kraussem trafiły po raz drugi do muzeum Sztuki 

Współczesnej w Krakowie 

Ze znana malarką panią Barbarą Retmaniak spotykamy się na 

warsztatach malarskich w naszej szkole kilka razy w roku już od 

lat.W dniu 8 maja 2017 roku legionowska malarka, kierownik 

artystyczny pleneru malarskiego „Chodź pomaluj mój świat” 

przeprowadziła warsztaty malarskie w naszej Placówce. Celem 

spotkania było przygotowanie naszych laureatów Przeglądu 

Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowa  

i powiatu Legionowskiego do działań artystycznych podczas  

pleneru malarskiego. 

 

 

 

 

 

 

W dniu 27 marca 2017 młodzież z naszej Placówki rozwiązywała 

problem światła w fotografii portretowej. W poszukiwaniu  

rozwiązań pomagała fotograf pani Matylda Durka-Bojarun  

w asyście syna. Uczestnicy dowiedzieli się, że w fotografii  

a szczególnie portretowej liczą się dwie właściwości światła jego 
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miękkość i ostrość. Wynikają one z rodzajów cieni rzucanych 

przez obiekty oświetlane. Pani Matylda prezentowała techniki  

i sposoby balansowania pomiędzy tymi skrajnościami. Adepci 

trudnej sztuki fotografowania poznawali urządzenia do  

oświetlania. Uczyli się montażu lamp. Praktycznym  

podsumowaniem nauki było samodzielne oświetlenie obiektu  

i zrobienie zdjęcia. 

W dniu 26 października 2015r. odbyło się w Powiatowym  

Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie otwarcie 

wystawy zdjęć podopiecznych Fundacji „Promień Słońca”  

wykonanych podczas warsztatów fotograficznych „Tak to  

widzę-Powiat Legionowski  widziany oczami osób niepełno-

sprawnych. W otwarciu wystawy brali udział uczestnicy  

projektu, tj. opiekunowie i uczniowie PZSiPS w Legionowie,  

Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie, wolontariusze, 

Zarząd Fundacji „Promień Słońca” oraz Pani Dyrektor Ewa  

Lewicka. Wystawę zaprezentowano społeczności szkolnej PZSiPS 

w Legionowie. Prace podopiecznych zostały również zaprezento-

wane w Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie. Kolej-

nym miejscem prezentacji dorobku naszych podopiecznych była 

Galeria Ratusz w Urzędzie Miasta Legionowo. Autorką  projektu 

była pani Ani Skiścim, a pani Iwona Osypowicz koordynatorem. 

3 października 2016 roku nasza Placówka gościła panią fotograf, 

Katarzynę Różańską Leszczyńską. Pani Katarzyna przybyła na 

zaproszenie klasy III PDP. Klasa ta w tym roku zdobywa wiedzę 

i umiejętności w dziedzinie fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć. 

W dniu 24 kwietnia 2017 gościem naszej Placówki- Powiatowego 

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych była fotograf pani Dorota 

Milerowicz. Tematem wiodącym wydarzenia była oczywiście  

fotografia – natury, przyrody. 
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W dniu 13 marca 2017 odbyły się w naszej Placówce kolejne  

zajęcia fotograficzne. Tym razem z udziałem pani Moniki  

Kosewskiej, która jak przystało na super nauczycielkę przyszła 

wyposażona w aparat fotograficzny i laptop. Zaproponowała  

obróbkę zdjęć w programie PhotoScape. W dniu 4 grudnia  

odbyło się wielkie otwarcie wystawy Grupy Fotograficznej  

Migawki, której towarzyszyła wystawa naszych uczniów.   

W związku z konkursem ogłoszonym przez platformę eTwinning 

nasza Placówka przy współpracy wydziału Kultury i Promocji 

Starostwa Powiatowego oraz Grupy Fotograficznej Migawki  

zorganizowała wyjazd do Warszawy na plenerowe warsztaty  

fotograficzne. Uczestnicy pod opieką nauczycieli pani Marceliny 

Makowieckiej i pana Jerzego Jastrzębskiego oraz fotografów 

pań; Doroty Milerowicz i Katarzyny Leszczyńskiej robili zdjęcia  

w Łazienkach i Wilanowie. Zdjęcia zostały przesłane do organi-

zatora konkursu. Efektem dodatkowym pleneru była wystawa 

poplenerowa „Pałacowa Podróż Fotograficzna”. Zdjęcia naszych 

uczniów towarzyszyły wystawie znakomitych fotografów z Grupy 

Fotograficznej Migawki. Otwarcie wystawy było wielkim  

wydarzeniem kulturalnym w naszym powiecie i mieście.  

W dniu 30 kwietnia 2019 w galerii Ratusz nastąpiło uroczyste 

otwarcie naszej wystawy ”Zoom Yourself” uczniów PDP naszej 

Placówki. Nasz projekt  trwał ponad pół roku.  
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Wzięło w nim w nim udział 7 szkół partnerskich z 5 krajów:  

Turcja, Słowenia, Francja Włochy, Polska). Nasza grupa  

projektowa liczyła 10 uczniów z klas przysposabiających do  

zawodu PZSiPS, nauczycieli, oraz grupy profesjonalnych  

fotografów: : Doroty Milerowicz, Pawła Horążego, Katarzyny 

Leszczyńskiej.Na plenerach i we zabytkowym wnętrzu pałacu 

wykonano setki zdjęć, które zostały wyeksponowane na  

wystawie. 

Pan Janusz Dłużniewski współpracuje systematycznie już od  

kilku lat z fundacją „Promień Słońca „, której podopiecznymi są 

uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie. Pod Jego artystyczną opieką powstało wiele  

znakomitych rzeźb.  

Kupuje potrzebne materiały, przywozi swoje narzędzia do  

pracowni w trosce, aby każdy uczestnik miał najlepsze warunki 

do tworzenia i działania. Ostatnio pan Janusz z grupą naszych 

uczniów, członków Klubu Młodego Rzeźbiarza wziął udział  

w międzynarodowym projekcie” You said :sculpture?”.  

Projekt zakończył się sukcesem. Powstała rzeźba na wzór  

greckiego Dyskobola- „ Nasz Dyskobol”, która jest ozdobą  

naszej szkoły i będzie ją reprezentowała na wielu wystawach. 

Podopieczni fundacji pod opieką artystyczną pana Janusza  

wykonali już kilka grup rzeźb- Kwiaty, Gady i Płazy, Ptaki. 
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Poniedziałek 30 kwietnia 2018 Klub Młodego Rzeźbiarza  

w Naszej Placówce. Warsztaty w plenerze. Praca nad rzeźbą 

ogrodową „Płacząca dziewczynka”. Pan Janusz Dłużniewski  

artysta rzeźbiarz uczył adeptów sztuki jak od początku wykonać 

rzeźbę.  

18 maja 2017 roku odbyły się kolejne plenerowe warsztaty 

rzeźbiarskie w Dzierżyninie tuż nad Zalewem Zegrzyńskim. 

Uczestników Klubu Młodego Rzeźbiarza z naszej Placówki po raz 

kolejny zaprosił pan Janusz Dłużniewski. Jak zwykle czekało nas 

wiele atrakcji i niespodzianek. Pan Janusz zaprezentował swoje 

najnowsze rzeźby. Opowiedział o nich.  Następnie zaprosił adep-

tów sztuki do wykonania rzeźby. Podstawa rzeźby ptaka została 

wcześniej przygotowana przez gospodarza. Po krótkim  

wyjaśnieniu wszyscy przystąpili do plecenia z wikliny skrzydeł  

i ogona ptaka. Na zakończenie pracy zostały nadane kolory.  

Powstała wspaniała rzeźba. 

Przez cały rok szkolny w naszej Placówce trwa akcja „Cała  

Polska Czyta Dzieciom”.  Uczniowie z klas starszych (klasa 7 i 8 

oraz III gimnazjum) oraz nauczyciele bibliotekarze czytają  

najmłodszym wychowankom – przedszkolakom i uczniom z klas 

I – III SP. wiersze polskich poetów, bajki. Na podsumowanie  

akcji co roku zaprasza się wybitnych gości.  
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8,9 i 10 czerwca 2016r. w naszej 

Placówce odbył a się akcja „Cała 

Polska czyta dzieciom”. u Czytali 

nam wyjątkowi goście: - pani 

Dorota Papis – aktorka teatralna, 

telewizyjna i filmowa - pan Rafał 

Michałowski – dziennikarz telewi-

zyjny i prasowy - pani Anna  

Czachorowska – poetka, animator kultury - pani Małgorzata  

Janina Berwid – animator kultury, twórca programów telewizyj-

nych dla dzieci, dziennikarka radiowa. 

12 czerwca 2017 roku pierwszy dzień akcji. Gościem naszej  

Placówki była poetka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Jabłonnie pani Anna Czachorowska. W tym roku pani Ania  

obchodzi 25 lecie swojej działalności poetyckiej w związku z tym 

na spotkaniu obejrzano film przygotowany na benefis „Stoję nad 

brzegiem”, a Poetka czytała młodzieży swoje wiersze z tomiku 

„W poczekalni snów”. 
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W 2019 roku podsumowanie akcji odbyło się 30 i 31 maja i 12 

czerwca. Pierwszego dnia naszym gościem była pani Anna  

Czachorowska (poetka i animator kultury), która czytała utwory 

księdza Jana Twardowskiego z tomiku dla dzieci „Kubek  

z jednym uchem”. Drugiego dnia naszym uczniom czytali:  

Małgorzata Janina Berwid (scenarzystka audycji TV i radiowych 

dla dzieci. Mama Chrzestna Kulfona i Moniki, Budzika, autorka 

Molików Książkowych. Danuta Andrzejewska (przewodnicząca 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Legionowie, grafik), Jan Zumis (poeta, tłumacz z języka  

nowogreckiego i angielskiego). Spotkanie rozpoczęło się  

nietypowo jak na tą akcję - wspaniałym występem  

wokalnym naszego kolejnego gościa - Gośki Andrzejewskiej. 

Dalszy ciąg czytania i spotkań z niezwykłym człowiekiem miał 

miejsce w dniu 12 czerwca 2019 roku w naszej Placówce.  

Zawitał do nas Conrado Moreno Szypkowski. Przyczyną  

spotkania był „Dzień Hiszpanii” oraz trwająca nieustanie akcja 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”. 
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9. Projekty międzynarodowe 

Nasze projekty międzynarodowe eTwinning. Instagram. 

Sukcesy. 

Należy również pamiętać, że uczniowie mają również duże osią-

gnięcia międzynarodowe. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie  aktywnie działa  na międzynarodo-

wej platformie eTwinning. 

Służy ona do współpracy  szkół z różnych krajów europejskich. 

Na platformie eTwinning za pomocą  narzędzi internetowych 

przedstawia się  rezultaty działań, z którymi zapoznają się  

społeczności szkolne pozostałych uczestników. Na zakończenie 

projektu szkoły partnerskie podsumowują dorobek i tworzą 

elektroniczną wersję projektu. 

Każdy projekt zgłoszony do Narodowego Biura Projektu musi 

zawierać szczegółowe dane i spełniać określone oczekiwania. 
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Udziałem naszych uczniów były  

międzynarodowe projekty etwening  

Dancing Europe, You said- sculptu-

re, Christmas Cards exchąnge,  

Zoom Yourself. Współpracowali  

z wieloma szkołami z różnych  

państw europejskich. Efektem tej 

współpracy są rzeźby, obrazy, dy-

plomy i osobista satysfakcja. W naszym autorskim projekcie 

Dancing Europe wzięło udział 20 uczniów    placówki pod 

opieką  nauczycieli. Założycielem projektu, jego autorem i zało-

życielem był pan Jerzy Jastrzębski, a koordynatorem pani Mar-

celina Makowiecka. Cele projektu to:  wymiana międzykulturo-

wa,  poznanie tańców narodowych krajów uczestników projektu, 

integracja środowisk,  pogłębianie wiedzy na temat kultury  

krajów europejskich, rozwijanie umiejętności pracy w zespole 

oraz współpracy międzynarodowej, doskonalenie umiejętności 

prezentowania  zebranych informacji w  języku angielskim,  

rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi techno-

logiami komunikacyjnymi, wyrabianie  zdolności artystycznych 

(taniec),  kreatywności uczestników i promowania własnych 

osiągnięć. Grupę projektową stanowiło 20 uczniów w  wieku  

6-14 lat grupa pod opieką wychowawczyń pań: Anny Drwęckiej, 

Agnieszki Podłuckiej. 
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Zespół zrealizował wiele zadań. Promocyjny film o szkole ”Our 

school”   przygotowała pani Krystyna Świniarska we współpracy 

z panem Jerzym Jastrzębskim. Zespół uczniów pod kierownic-

twem nauczycieli zbierał materiały o polskim, narodowym tańcu

- Polonezie i przygotowywał artykuł na jego temat. Odbyto wiele 

prób i uczniowie wykonali Poloneza. Pokaz został nagrany a film 

udostępniono na platformie eTwinning partnerom projektu.  

Grupa projektowa zrobiła  prezentację o projekcie, partnerach  

i postępach prac celem poinformowania społeczności szkolnej. 

Opracowane materiały udostępniono  partnerom na Twin Space. 

W projekcie wzięły udział :szkoła turecka Basaksehir Doga Koleji  

z Instambułu i Scoala Profesinala Speciala nr2  

z Bukaresztu w Rumunii. 

Następnie wzięliśmy  udział w międzynarodowym projekcie 

eTwinning „You said: sculpture?”  

W projekcie „You said sculpture? uczestniczyło pięć europejskich 

placówek edukacyjnych. Brały w nim udział oprócz naszej  

Placówki szkoły z Turcji, Grecji, Słowenii i Francji. Béatrice 

Lavieville z szkoły francuskiej była pomysłodawczynią projektu. 
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Projekt ten to okazja do nawiązanie międzynarodowych relacji, 

poznanie innych kultur i tradycji, języka i twórców. Bezpośred-

nio zaś chodziło o zapoznanie uczestników z słynnymi rzeźbami, 

rzeźbiarzami, historią tej dziedziny sztuki, a w efekcie  

o stworzenie rzeźby, której inspiracją będzie jakaś słynna  

zaprezentowana przez innego uczestnika projektu. Uczestnikami 

projektu byli członkowie Klubu Młodego Rzeźbiarza, który od lat 

działa w naszej placówce oraz panie: Marcelina Makowiecka  

i Ewa Górecka. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach malar-

skich z udziałem znanej malarki pani Barbary Retmaniak,  

a inspirowała ich do malowania grecka rzeźba Myrona 

„Dyskobol”. Powstało kilka wspaniałych, różnorodnych obrazów. 

Następnie prowadziliśmy systematycznie warsztaty rzeźbiarskie 

pod artystyczną opieką rzeźbiarza pana Janusza Dłużniewskie-

go. Pracowaliśmy w zespole nad rzeźbą, do tworzenia której dał 

natchnienie grecki „Dyskobol. Każdy etap jej powstawania był 

dokumentowany. Telewizja nagrała film” Międzynarodowe  

rzeźbiarstwo” i opublikowano kilka artykułów. Powstało  

dziesiątki zdjęć. A wszystko po to, aby podzielić się swoimi  

osiągnięciami z lokalną społecznością oraz z uczestnikami  

projektu na platformie eTwinning. 

Uczniowie wzięli udział w Konkursie  fotograficznym 2018 

The first European Year of Cultural Heritage, zorganizo-

wanym przez platformę eTwinning, Creative Classroom 

i Instagram. Uczestnicy przesłali do organizatora swoje zdjęcia 

także z innych regionów Polski. Na tych zdjęciach przedstawiono 

nasze dziedzictwo narodowe - nie tylko architekturę, ale  

zwierzęta, przyrodę, polską jesień, pomniki, ludzi.  

Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Grupa 

Fotograficzna Migawki przy okazji wielkiej, corocznej wystawy 

fotografów z Grupy Fotograficznej Migawki, przygotowa-

li zdjęcia uczniów i eksponowali je podczas własnej wystawy  

„W podróży”. Podczas uroczystego apelu wszystkim uczestni-

kom projektu zostały wręczone europejskie certyfikaty. Zdjęcia 

uczniów z naszej Placówki znalazły się   na plakatach promują-

cych nasze dziedzictwo narodowe w Unii Europejskiej. 
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Nasza placówka od listopada 2018 

roku brała  udział w międzynarodo-

wym projekcie „ZOOM YOUR-

SELF” 

Projekt ten zaplanowany był na pięć 

miesięcy. Brało w nim udział 7 szkół 

partnerskich z 5 krajów  (Turcja, 

Słowenia, Francja Włochy, Polska). 

Nasza grupa projektowa liczyła 10 uczniów, 3 nauczycieli naszej 

placówki( pań Iwony Zielińskiej, Marceliny Makowieckiej, pana 

Jerzego Jastrzębskiego) oraz 3  fotografów( panie: Katarzyny 

Różańskiej-Leszczyńskiej, Doroty Milerowicz, pana Pawła  

Horążego) oraz pani Moniki  Kosewskiej- cyfrowa obróbka zdjęć. 

Przeprowadziliśmy 4 sesje fotograficzne. Jedną jesienią w parku 

Jabłonna, drugą w legionowskim ratuszu podczas Koncertu  

Kolęd i trzecią w Serocku i ostatnią w wnętrzach pałacu  

w Jabłonnie. 

29 października 2018r. uczestnicy projektu  zawitali do parku  

w Jabłonnie. Dnia 9 stycznia 2019 zespół z naszej placówki 
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wzmocniony profesjonalistkami  panią Dorotą Milerowicz  

i  Katarzyną Leszczyńską znalazł się  w pięknym zaśnieżonym 

Serocku. Wszystkie materiały z plenerów opracowano i zamiesz-

czono na Twin Space projektu. Uczestnicy zapoznali się  

z osiągnięciami partnerów z innych krajów. Oprócz nagłośnienia 

medialnego projektu zgodnie z harmonogramem przygotowali-

śmy dzięki uprzejmości starostwa legionowskiego wystawę  

w galerii Ratusz w Legionowie. 

W dniu 30 kwietnia 2019 w galerii Ratusz nastąpiło jej uroczyste 

otwarcie 

Ekspozycja przedstawia pełne uroku, koloru, ciepła zdjęcia 

uczniów, nauczycieli oraz profesjonalistów. Organizatorzy  

przedstawiają zdjęcia z plenerów, robione w różnych porach  

roku oraz finalnej sesji fotograficznej w barwnych strojach  

z epoki napoleońskiej w stylowym wnętrzu pałacu w Jabłonnie. 

Należy podkreślić, że uczestnicy tej trzeciej sesji fotograficznej 

występowali w podwójnej roli modelek, modeli i fotografów.  

Projekt Zoom Yourself i wystawa są  wspaniałym osiągnięciem 

wszystkich uczniów, nauczycieli oraz wolontariuszy.Wystawa  

była prezentowana w galerii Ratusz w Legionowie, a obecnie  

w naszej Placówce. Te wszystkie działania i odniesione sukcesy 

możliwe są dzięki zaangażowaniu kadry placówki i jej aktywnym 

działaniom  na międzynarodowych forach nauczycielskich.  

Nauczyciele korzystają z narzędzi internetowych do udziału  

w webinariach, konferencjach międzynarodowych. Pogłębiają 

swoją wiedzę i wymieniają się dobrymi praktykami. 
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10. DON miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. 

Nasze działania na rzecz środowisk osób  

niepełnosprawnych. 

Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu  

Legionowskiego zainicjowane w 2012 roku przez fundację 

”Promień Słońca”(prezesa Jerzego Jastrzębskiego), Zespół Szkół 

i Placówek Milenium w Legionowie (współwłaścicielki Helenę  

Olkucką, Paulinę Żmijewską), Powiatowy Zespół Szkół i Placó-

wek Specjalnych w Legionowie( dyrektor Ewę Zielińską-Jemioło, 

wicedyrektor Ewę Lewicką) i Miejski Ośrodek Kultury w Legiono-

wie (p.o. dyrektora Andrzeja Sobierajskiego), Miejski Szkolny 

Związek Sportowy w Legionowie (prezesa Krzysztofa Stępniaka) 

Arenę Legionowo (panią Annę Maroń), powiat Legionowski  

i miasto, i gminę Legionowo  rozwijają się z roku na rok  i stały 

się ważną częścią oferty kulturalnej powiatu i miasta. Do tego 

projektu włączyły się później następne instytucje i wniosły swój 

wkład w organizację wydarzeń.  

Poprzez prezentację dorobku artystycznego i sportowego  

przybliżają wszystkim mieszkańcom uczniów, absolwentów  

placówki i wszystkie osoby niepełnosprawne, które bardzo  

często czują się odrzucone, zepchnięte na margines.   

W tym projekcie jest  olbrzymi wkład pracy i udział  Powiatowe-

go Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie  oraz   

fundacji „Promień Słońca”.  

Od ośmiu lat laureaci Przeglądu Twórczości Dni Osób Niepełno-

sprawnych z Pow iatowego Zespołu Szkół i P lacówek  

Specjalnych biorą udział w plenerze malarskim ‘Chodź pomaluj 

mój świat”. Plener jest organizowany w różnych najciekaw-

szych miejscach miasta. Udział w plenerze jest dla naszych 

uczniów szczególnym wyróżnieniem. 
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13 maja 2017 roku  w okolicach ratusza odbył się  po raz szósty 

plener malarski ”Chodź pomaluj mój świat”. Kierownikiem arty-

stycznym pleneru  jak co roku była znana artystka Barbara Ret-

maniak. Uczestnicy malowali kosmos, bo takie zadanie posta-

wiono przed nimi. Powstały piękne obrazy symbol dobrej współ-

pracy laureatów Przeglądu Twórczości jak i wolontariuszy.  

W dniu 19 maja 2018  grupa 10 laureatów Przeglądu Twórczości 

z naszej Placówki wzięła udział w plenerze malarskim „Chodź 

pomaluj mój świat”. Temat integracyjnego malarskiego spotka-

nia to „Czarodziejski ogród”. A przy malowaniu wspierali nas 

woluntariusze z Zespołu Szkół i Placówek Milenium z Legionowa. 

Powstałe wielkoformatowe obrazy zostały wyeksponowane na 

ogrodzeniach przy Jagiellońskiej 69 i 71. 

W dniu 18 maja 2019 roku tematem malarskiego spotkania Lau-

reatów Konkursu Plastycznego Dni Osób Niepełnosprawnych 

miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego było 100-

lecie nadania nazwy miastu Legionowo. Młodzi artyści  

z werwą przystąpili do wykonania zadania. Wkrótce na obrazach 

pojawiły się kolorowe fragmenty miasta. Przepiękne obrazy 

upiększały okolice Areny Legionowo, a teraz są  wyeksponowa-

ne w okolicach MOK Norwida 10 Legionowo. 
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Organizatorzy cieszą się, że na konkursy Przeglądu Twórczości 

Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu  

Legionowskiego wpływa  rekordowa liczba prac. To jedna 

z przyczyn dobrych nastrojów wśród organizatorów. Z roku na 

rok wzrasta jakość przesyłanych na konkursy prac. Zmienia się 

wyjątkowo szybko jakość pokazów scenicznych. Każdy z nich 

jest dopracowany. Dobór repertuaru, scenografia, stroje  

i dopracowane wykonanie to elementy, które zapewniają  

sukces. Również prace plastyczne są  coraz wyższej jakości.  

Widać w nich dbałość o szczegóły i  ukryte  nich zamysły  

autorów. Wzrasta poziom wykonania.  

Pierwszego dnia wiosny 21 marca 2014 w ratuszu legionowskim 

odbył się III  Przegląd Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych 

miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego jury  posta-

nowiło wyróżnić w kategorii młodzież i dorośli za „Taniec 

dworski” dla uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek Specjalnych w Legionowie. I  nagrodę  

w kategorii młodzież i dorośli za spektakl, II miejsce w kategorii 

solista przyznano  naszemu uczniowi za utwór „Śpiewać każdy 

może”, Osobowością  Sceniczną   i  I miejsce w kategorii solista 

za utwór „Okularnicy”  jury przyznało Tomaszowi drugiemu  
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naszemu uczniowi, I miejsce w kategorii dziecięcej za spektakl 

„Idzie wiosna” dla Przedszkola Specjalnego w Powiatowym  

Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie , GRAND 

PRIX  Przeglądu Form Scenicznych   przyznano  za „Historię  

Małego Motyla” dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół  

i Placówek  Specjalnych. 

Kolejnym wydarzeniem Przeglądu Sztuki Osób Niepełnospraw-

nych był konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział aż 62  

uczestników, a jury przyznało 24 nagrody  w trzech kategoriach.  

Z naszej placówki nagrody otrzymało 5 i wyróżnienia 20 

uczniów. 

W dniu 20 marca 2015 nasza Placówka  wzięła  udział w IV 

Przeglądzie Twórczości odbywających się w ramach Dni Osób 

Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego 

 W Konkursie Form Teatralnych i Medialnych w kategorii  

- Grupy wokalno-muzyczne pierwsze trzy miejsca przypadły 

grupom reprezentującym naszą Placówkę. I miejsce zajęła  

grupa taneczna  za wykonanie „Tańca z bykiem”.  Nagrodę 

ufundował starosta Legionowski  Jan Grabiec patron Dni Osób 

Niepełnosprawnych, a w jego imieniu wręczył  ją  Przewodniczą-

cy Rady Powiatu Szymon Rosiak. II miejsce przypadło grupie 

„Mali Artyści”, III miejsce – grupie  tanecznej.   

W tym samym konkursie w kategorii Soliści jury przyznało  

naszym reprezentantom nagrody w dwóch kategoriach  

wiekowych: dziecięca i dorosła. W kategorii dziecięcej II miejsce  

zdobyli  nasi uczniowie Tomasz i Jakub  za wykonanie utworu 

pt. „Tanie dranie”, a w kategorii osób dorosłych I miejsce  

przypadło Krzysztofowi naszemu uczniowi za wykonanie utworu 

pt. „What a wonderful world”. W kategorii grup teatralnych  

I miejsce dla Grupy teatralnej Bajka  za spektakl  „Brzydkie  

kaczątko” 
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W Konkursie Plastycznym również odnieśliśmy wiele sukcesów. 

Nagrody w  dziedzinie malarstwo otrzymało 4 uczniów,  

a w dziedzinie rzeźba 2 . 

W konkursie literackim wyróżnienie specjalne jury przyznało też 

naszej uczennicy („Moja miłość”) - za wzruszającą, autentyczną 

poezję, przesyconą wołaniem o uczucie i bliskość. 

21 marca  2019 roku odbyła się Gala Powiatowego Przeglądu 

Twórczości  VIII Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo 

i Powiatu Legionowskiego. Jury konkursu „Małych Form Teatral-

nych i Medialnych”   przyznało następujące nagrody naszym  

reprezentantom I MIEJSCE Zespół Taneczny Ole oraz "Wesołe 

Nutki” za utwór" Zimny Drań”.  Nasza uczennica otrzymała  

nagrodę za OSOBOWOŚĆ SCENICZNĄ.  

A jury Konkursu Plastycznego po obejrzeniu i ocenie 148 prac, 

które wpłynęły na tegoroczny konkurs nagrodziło 9 osób, w tym 

jedną od nas. Jury Konkursu Literackiego ,,Jesteśmy razem”  

przyznało I, II,III miejsca naszym przedstawicielom. A więc  

w tym konkursie zajęliśmy najlepsze miejsca. Prace laureatów 

konkursu plastycznego są prezentowane na wystawie pokonkur-

sowej, laureaci konkursu Małych Form Teatralnych i Medialnych 

wystąpili przed publicznością i  otrzymali gorące brawa. 
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Nasze obchody Światowego Dnia  Zespołu Downa 

W dniu 21 marca 2019 swoją obecność zaznaczyliśmy  podczas 

pochodu „Kolorowej skarpetki”. Uczniowie placówki, nauczyciele 

wzięli w nim udział. W kolorowych skarpetkach z transparentami 

przeszli ulicami miasta. Rozpoczęliśmy w ten sposób obchody 

Światowego Dnia Zespołu Downa. Poprzez ten akt  staramy się 

wzbudzić zainteresowanie naszej społeczności istotą tego  

syndromu. Uczestnicy w  symbolicznych kolorowych skarpet-

kach dziarsko maszerowali w rytm wybijany przez bębniarzy.  

W oczy rzucały się transparenty z hasłami „ Wszyscy różni, 

wszyscy równi”, ”Inne dłonie takie same serca”, „Nie do pary, 

ale razem”. 

Order ”Przyjaciel Niepełno-

sprawnych” „Victoria Est 

Amor” Kapituła przyznaje za  

działania zapobiegające wyklucza-

niu społecznemu osób niepełno-

sprawnych, włączaniu ich w nurt 

życia społecznego, promowaniu 

działalności osób niepełnospraw-

nych, budowaniu przyjaznej pełnej 
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tolerancji atmosfery, osobiste zaangażowanie we wspieraniu 

osób niepełnosprawnych w ich życiu codziennym oraz ich rodzin. 

Wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla 

niepełnosprawnych. Wyróżnienia te przyznaje się za szczególne, 

społeczne działania na rzecz środowiska osób niepełnospraw-

nych.  Autorem orderu jest pan Krzysztof Stępniak. W marcu 

2014 roku Kapituła uhonorowała orderem  Przyjaciel Niepełno-

sprawnych Krystynę Świniarską nauczycielkę Powiatowego  

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, a w 2015 

roku Lilianę Sadowską- drugą nauczycielkę  placówki. 

Order otrzymała również  Rada Pedagogiczna  Powiatowego  

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych Jagiellońska 69   

za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełno-

sprawnością intelektualną w powiecie legionowskim. 

Podczas otwarcia VI Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legio-

nowo i powiatu Legionowskiego w dniu 10 marca 2017 roku  

Kapituła Orderu na wniosek Rady Fundacji "Promień Słońca”  

odznaczyła orderem „Przyjaciel Niepełnosprawnych”  

pana Andrzeja Bochacza za wybitne osiągnięcia w pracy  

z osobami niepełnosprawnymi, za pracę którą od kilku lat  

wykonuje w naszej Placówce. W uzasadnieniu czytamy  „Od  

kilku lat wspiera i rozwija artystycznie dzieci i młodzież niepeł-

nosprawną intelektualnie, podopiecznych fundacji „Promień 

Słońca”, uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek  

Specjalnych w Legionowie. Z podobnych powodów  fundacja „ 

Promień Słońca „ wystąpiła do Kapituły o uhonorowanie  

orderem działalności pana Janusza Dłużniewskiego.  

Już od ośmiu lat Powiatowy Zespół Szkół i Placówek bierze 

udział w Paraolimpiadzie Dni Osób Niepełnosprawnych miasta 

Legionowo i powiatu Legionowskiego. Nasza szkołę  

reprezentuje co roku około 150  zawodników jest to blisko  

połowa wszystkich chętnych 
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Co roku zawodnicy próbują  swych sił w konkurencjach rekrea-

cyjnych(tor przeszkód z płotkami, slalom z toczeniem piłki  

koszykowej ręką, rzuty kółkami na patyk, rzuty piłeczkami do 

kręgu, hokej – strzały na bramkę, rzuty piłkami do obręczy, 

strzały nogą do bramki, przenoszenie piłeczek) i sportowych

(bieg na 60, 100, 200,300, skok w dal z rozbiegu, rzuty piłką 

rehabilitacyjną przodem, rzut piłeczką palantową, rzut piłką  

koszykowa przodem). Nad przebiegiem zawodów czuwają  

profesjonalni sędziowie sportowi i wolontariusze.  

18 maja 2018 roku odbyła się w Arenie Legionowo VII Paraolim-

piada Dzieci i Młodzieży Dni Osób Niepełnosprawnych miasta  

Legionowo i powiatu Legionowskiego.  

Wszyscy otrzymali koszulki. Za miejsca I – III w poszczególnych 

kategoriach lekkoatletycznych – pamiątkowe medale oraz  

nagrody rzeczowe. Za udział w kategorii rekreacyjnej  

– upominki oraz pamiątkowe medale 

W dniu 17 maja 2019 roku nasza Placówka  wzięła czynny 

udział w Paraolimpiadzie  Dzieci i Młodzieży VIII  Dni Osób  

Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego 

zorganizowanej przez DPD Arena w Legionowie przy współpracy 

fundacji „Promień Słońca”. Uczniowie wystąpili tam jako  

zawodnicy a nauczyciele jako wolontariusze. 

W tym roku zawodnicy otrzymali od organizatorów kolorowe 

plecaki zamówione specjalnie na tą okazję. Na każdym z nich 

wydrukowane są myśli przewodnie paraolimpiady. Kilka z nich 

przytoczę: Bezcenna Zabawa, Kochaj Marzenia, Nigdy Się Nie 

Poddaję, Mistrz, Zwycięstwo, Głowa do góry, Super Gość. To 

sportowe spotkanie całe było przesiąknięte tymi ideami i taki 

jest cel spotkań.  
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Muzeum Historyczne od kilku lat aktywnie współpracuje 

ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Razem z Powiatowym 

Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych prowadzono dwa  

projekty edukacyjne: Archeologia w pięciu zmysłach oraz Zagraj 

z nami w Legionowo!. Pierwszy z nich został wyróżniony II  

nagrodą w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne 

„Wierzba”. W 2016 r roku Muzeum po raz pierwszy wzięło udział 

w obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo  

i powiatu Legionowskiego.  

Dnia 9 czerwca 2016 roku Muzeum Historyczne zorganizowało 

piknik - Muzeum Otwarte - dla uczestników V Dni Osób Niepeł-

nosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego.  

W programie wspaniała wystawa „Dzieje Legionowa 1877-1990” 

oraz historyczne warsztaty plastyczne „Balonowe tradycje  

Legionowa”. Podczas tej edycji uczestnicy zwiedzili z przewodni-

kiem wystawę czasową pt. "LOPP - Liga Obrony Powietrznej  

i Przeciwgazowej", poświęconej wyjątkowej organizacji, która  

w niepodległej Polsce zrzeszyła społeczeństwo, przygotowując  

i szkoląc do obrony w przypadku kolejnego konfliktu zbrojnego.  

8 czerwca 2018 r. w ramach VII Dni Osób Niepełnosprawnych 

Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego uczniowie wzięli 

udział w  spotkaniu w Muzeum Historycznym w Legionowie pod 
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hasłem „Muzeum bez tajemnic. Przygotowano na ten dzień  

również warsztaty plastyczne – robienie ozdobnych breloczków 

z motywem wybranego przez siebie zabytku z wystawy.  

Z pewnością będą one pamiątką z mile spędzonego czasu  

w legionowskim muzeum i zachętą do przyjścia na wystawy  

ponownie. 

A w 2019 roku nasi uczniowie obejrzeli wystawę Dzieje Legiono-

wa 1877–1990. Na wystawie zaprezentowane zostały 363   

najważniejsze zabytki ukazujące historię miasta. Oprócz tego 

odbywały się warsztaty pt. „Pocztówka z Legionowa”, na których 

uczestnicy samodzielnie (lub z niewielką pomocą) wykonywali 

pocztówki metodą kolażu. i. Te warsztaty i wystawy, które  

odwiedzili przypomniały historię, którą każdy mieszkaniec  

powinien znać. 

A w listopadzie jak co roku od kilku lat  podsumowanie powiato-

wej akcji AAC i wystawa prezentująca dorobek artystyczny 

uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  

w Legionowie. Wystawa  naszych uczniów w Legionowie podsu-

mowująca roczny artystyczny dorobek uczniów odbywa się od 

kilkunastu lat. Ma za zadanie pokazywać osoby niepełnosprawne 
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poprzez ich twórczość, przełamywać stereotypowe opinie  

i przełamywać społeczne bariery uprzedzeń. Prezentowana  

ekspozycja to zbiór prac przygotowywanych przez cały rok 

szkolny pod opieką nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz na 

warsztatach plastycznych prowadzonych pod artystyczną opieką 

gości. Ważnym elementem jest uroczyste otwarcie wystawy  

w obecności władz i przedstawicieli lokalnej społeczności  

i zaproszonych gości w tym mediów. W trakcie uroczystości  

odbywają  się występy teatru osób niemówiących i podsumowa-

nie październikowej akcji.  

Uroczyste otwarcie wystawy Powiatowego Zespołu Szkół i Placó-

wek Legionowie ul. Jagiellońska 69 "Malowane słowa" odbyło się 

03.11.2016r w sali widowiskowej Urzędu Miasta w Legionowie. 

Centralnym punktem uroczystości był spektakl „Piękna i Bestia” 

w wykonaniu niemówiących uczniów i wychowanków prezentu-

jącej się Placówki.  Podczas otwarcia nastąpił finał powiatowej 

akcji "Mówię o AAC".  

Oba wspomniane wydarzenia nawiązują swoją treścią do sposo-

bów komunikowania się osób niepełnosprawnych z otoczeniem. 

Obrazy, rysunki, rzeźby czy też komunikatory są narzędziami do 

wyrażania uczuć, opinii. Są słowami wyrażanymi za pomocą  

artystycznych form. Często są konieczne, aby nawiązać kontakt. 

Głównym celem akcji jest budowanie właściwego klimatu dla 
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osób niepełnosprawnych w naszym środowisku. Przygotowania 

ludzi tak, aby relacje społeczne mogły zachodzić bez przeszkód. 

Ekspozycja prezentuje wiele technik plastycznych. Proste prace 

malowane farbami, kredkami przeplatają się z tymi malowanymi 

sznurkiem, wykonanymi metodą monotypii czy też wykorzystu-

jącymi uroki prasowanej słomy.  

Ważną częścią tej wystawy są prace rzeźbiarskie. Powstały one 

w Klubie Młodego Rzeźbiarza pod artystyczną opieką znanego 

artysty Janusza Dłużniewskiego.  Wspaniale prezentowała  się 

grupa prac przedstawiająca nasze polskie kwiaty. 

 Natomiast 16 listopada 2017 rok w legionowskim  ratuszu na 

zakończenie  VI edycji   Dni Osób Niepełnosprawnych Powiatowy 

Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz fundacja 

„Promień Słońca” zaprezentowali wystawę „Sercem malowane 

2017”. Na ekspozycję złożyły się prace plastyczne wykonane 

przez uczniów i wychowanków placówki różnymi technikami, 

grupa rzeźb -płazy  i gady powstały w „Klubie Młodego Rzeźbia-

rza” prowadzonego przez nauczyciela Jerzego Jastrzębskiego we 

współpracy z rzeźbiarzem Januszem Dłużniewskim oraz  po raz 

pierwszy obrazy mozaiki artystycznej.  

W czasie tego spotkania organizatorzy podsumowali październi-

kową powiatową akcję "Mówię ręką, okiem, nogą, nosem". Pod 

takim hasłem obchodzony był w tym roku Międzynarodowy  

Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji 

(MM AAC). 

Centralnym punktem wydarzenia był spektakl „Pinokio” wykona-

ny przez dzieci i młodzież niemówiącą za pomocą urządzeń  

elektronicznych- komunikatorów. 

Pożegnanie z VII Dniami odbyło się 15 listopada 2018 roku  

w legionowskim ratuszu. Na zakończenie tej edycji organizato-

rzy z naszego przedszkola podsumowali październikową  

powiatową akcję "Bądź liderem". Pod takim hasłem obchodzony 
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był w tym roku Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych  

i Wspomagających Metod Komunikacji (MM AAC). Dokonano 

również otwarcia naszej wystawy „Sercem Malowane 2018”. 

Centralnym punktem wydarzenia stał się  ekscytujący spektakl 

„Dzwonnik z Notre Dame” wykonany przez niemówiących  

wychowanków, uczniów, absolwentów  placówki, ich rodzin.  

Każdego roku w kwietniu Powiatowa Instytucja Kultury wyświe-

tla filmy fabularne, dokumentalne, których bohaterami są osoby 

dotknięte autyzmem, kierowane do różnych grup społecznych. 

Dni na niebiesko. Oświetlenie głównych budynków w mieście  

i powiecie na niebiesko. Specjalna oferta skierowana jest do 

szkół powiatu legionowskiego z propozycją dni na niebiesko,  

koszulki, dyskoteki na niebiesko, panele dyskusyjne. Chodzi  

o zainteresowanie tematem, wzbudzenie społecznego zacieka-

wienia. Nasza Placówka aktywnie uczestniczy w tych wydarze-

niach jako współorganizator, zachęca do uczestnictwa rodziców 

uczniów i motywuje do uczestnictwa uczniów. Fundacja 

„Promień Słońca” zdobywa fundusze na organizację wszystkich 

wydarzeń Dni Osób Niepełnosprawnych.  

W dniu 25 marca 2018r   z dr Peterem Schmidtem i jego żoną 

Martiną w Arenie Legionowo odbyła  się konferencja naukowa. 

Jej tytuł to : PARTNERSTWO i RELACJE RODZINNE W ZWIĄZKU 

OSOBY Z ZESPOŁEM ASPERGERA I OSOBY NEUROTYPOWEJ.  
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W tym roku odbyła  się konferencja „Niepełnosprawni  

w rodzinie”, a w kilkanaście dni po niej sympozjum  

„Mieszkania treningowe, wspomagane dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną znaczną i umiarko-

waną. Możliwości i potrzeby w powiecie legionowskim.” 

 

”Każdy inny wszyscy równi” takie przesłanie mają wszystkie 

działania podejmowane w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych 

miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. Są nieustającym 

apelem do naszej społeczności  i uczą wrażliwości na innych  

ludzi, ich potrzeby.  Order „Przyjaciel Niepełnosprawnych” dla 

wyjątkowych mieszkańców naszego powiatu, którzy zawsze 

działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami  i stają się  

w tym  wzorem dla pozostałych mieszkańców naszej małej  

ojczyzny. 
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11. Witraże 

Począwszy od roku szkolnego 2013/2014 prowadzone są zajęcia 

witrażowe dla uczniów szkoły.  

Poniedziałkowe spotkania prowadzi Pan Andrzej Bochacz przy 

aktywnym uczestnictwie nauczycieli Pani Anny Skiścim oraz  

Pana Jerzego Jastrzębskiego. 

Na zajęciach uczniowie ucza się i wykonują niewielkie formy 

szklane oraz uczestniczą w realizacji wspólnego dużego witrażu. 

W pierwszym roku był to numer domu, który zdobi elewacje  

budynku, który powstał wg projektu wyłonionego w szkolnym 

konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnych latach nadświetle pracowni technicznej ozdobił  

Mazowiecki król lew a wejście na św ietlicę Przyjaciele 

Kubusia Puchatka. 
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Następną kalsę zdobi Koszałek Opałek a w nadświetlu biblioteki 

znalazł swoje miejsce witraż związany z 100 rocznicą odzyska-

nia niepodległości. 

W bieżącym roku zakończone  

zostaną prace nad kolejnym  

dziełem. Tym razem jest to  

Koziołek Matołek podróżujący 

do Pacanowa.  

 

 

 

Spotkania z witrażem cieszą się dużym zainteresowaniem.  

Każdego roku uczestniczy w nich do kilkunstu uczniów. 
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W ramach wspólpracy z Legionowską Pracownią Witraży 12u.pl 

Szkoła oraz Fundacja Promień Słońca organizują Krajowe 

Warsztaty Witrażu i Mozaiki Artystycznej. 

 

Zajęciom witrażowym  

towarzyszą także cykliczne, 

coroczne wycieczki,  

podczas których uczniowie 

mogą podziwiać oraz  

poznac historię powstawa-

nia znakomitych dzieł  

polskiej sztuki witrażowej  
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12. Nowe wyzwania 

Nasza Placówka powstała w 1968 r. Przez kolejne lata zmieniały 

się jej nazwy i adresy. Pojawiały się nowe nazwiska w dzienni-

kach lekcyjnych, przychodzili nowi nauczyciele. Ale idea zawsze 

była ta sama: pomagać i wspierać tych, którzy tego potrzebują: 

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Główne 

cele realizowane przez lata, to wszechstronny rozwój dziecka 

zgodnie z jego potencjałem, ale również integracja społeczności 

szkolnej ze środowiskiem lokalnym. 

 

Przeprowadzka do budynku przy ul. Jagiellońskiej 69 (1992 r.) 

zdecydowanie poprawiła warunki nauki i pracy. Każdy kolejny 

rok przynosił nowe wyzwania, ale również osiągnięcia i sukcesy. 

Dzięki zaangażowaniu Placówki, pozyskiwanym funduszom,  

a także dzięki wsparciu środowiska i Przyjaciół, stworzyliśmy 

przyjazne miejsce do edukacji, terapii i zabawy. 

 

Jesteśmy szkołą na miarę nowych czasów. Placówka dysponuje 

nowoczesnym sprzętem, stosuje nowe techniki uczenia się  

i aktywizujące metody nauczania, zatrudnia wykwalifikowaną 

kadrę. Przez 50 lat wszyscy - nauczyciele, pracownicy, rodzice, 

uczniowie - pokonaliśmy długą drogę w rozwoju. To dzięki 

wspólnemu zaangażowaniu stworzyliśmy szkołę nowoczesną  

i otwartą na nowe... 
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