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Dziś Ośrodek jest chlubą powiatu. 
Roboty budowlane obejmowały remont oraz modernizację bu-
dynku na kwotę  587 131 zł. Remont zakończono po 3 miesiącach.
Od tego momentu zaczęły się prace nad wyposażaniem placówki, by
mogła z powodzeniem przyjąć dzieci i umożliwić pracę terapeutów
i nauczycieli. Koszt wyposażenia i zakupu pomocy dydaktycznych
wyniósł 109 215 zł. W ten sposób w oddanym do użytku budynku po-
jawiły się trzy specjalistyczne sale: logopedyczno – rewalidacyjna do
pracy indywidualnej, rehabilitacyjna ze sprzętem do integracji sen-
somotorycznej oraz Sala Doświadczania Świata przystosowana do
pracy z dziećmi z głębokim stopniem niepełnosprawności. Ponadto
do dyspozycji najmłodszych dzieci są cztery sale przedszkolne z wy-
dzielonymi strefami do nauki i zabawy oraz sala zajęć klasy I. Do
dyspozycji dzieci jest pracownia przygotowująca je do pierwszych
samodzielnych kroków w dziedzinie gospodarstwa domowego. W
Ośrodku dzieci mają doskonałe warunki do nauki podstawowych
umiejętności samoobsługowych: piękną i przestronną szatnię, do-
stosowane do dysfunkcji dzieci toalety i stołówkę. Wszystkie  po-
mieszczenia w obiekcie zorganizowane są tak, aby mogły z nich
korzystać dzieci  z niepełnosprawnością ruchową. 

Zawsze z rodziną.
Przedszkole i szkoła mogą dać wiele, ale dla naszych wychowan-
ków to rodzina powinna być i jest największym wsparciem – mówi
Dorota Kamińska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Kisielicach. Oferujemy naszym rodzicom dostęp do konsulta-
cji ze specjalistą, udziału w spotkaniach zespołu pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej oraz możliwość obserwacji  zajęć z
dziećmi. Staramy się organizować imprezy z udziałem rodziców,
którzy mogą w takich sytuacjach zobaczyć swoje pociechy w akcji,
w relacjach z rówieśnikami, zmagających się ze sztuką pierwszego
publicznego występu, prezentujących swoje prace i zdobyte umie-
jętności. Wychowawcy na bieżąco konsultują z rodzicami wszyst-
kie pojawiające się problemy, doradzają, jak bawić się z dzieckiem
i pokazują skuteczne metody pracy terapeutycznej.

Rośniemy i zmieniamy się z dziećmi i dla dzieci. 
Na początku za całe przedszkole służyło kilka niewielkich po-
mieszczeń i piękne okoliczności przyrody. Dzisiaj to  przebudo-
wane i pięknie odnowione pomieszczenia internatu Zespołu Szkół
Rolniczych. To przestronne sale dla przedszkolaków i pierwszo-
klasistów, gabinet neurologopedyczny, sala do rehabilitacji i terapii
integracji sensorycznej, sala doświadczania świata oraz pracownia
gospodarstwa domowego. Poza podstawową ofertą zajęć eduka-
cyjnych i rewalidacyjnych, proponujemy naszym dzieciom zajęcia
Metodą Weroniki Sherborne, Dobrego Startu, Knill, rehabilitacji
ruchowej, integracji sensorycznej, logopedii. W ramach rozwijania
kompetencji komunikacyjnych dzieci uczą się języka migowego,
korzystają z symboli i gestów Makaton, PCS, pracują z systemem
komunikacji PECS oraz Piktogramami. Przygotowaliśmy także
ofertę dla dzieci z autyzmem, którym umożliwiamy atrakcyjne za-
jęcia w grupie rówieśniczej, zapewniając terapię behawioralną i
pracę w oparciu o plany aktywności. Skorzystanie wielu dzieci z na-
szej oferty nie byłoby możliwe, gdyby nie zakup komfortowego auta
do przewozu dzieci. Panie opiekunki i życzliwy dzieciom kierowca
codziennie zapewniają im bezpieczną podróż.

Młoda, pełna zapału i doskonaląca się kadra.
Każdy pojawiający się w naszych progach rodzic znajdzie fachową
pomoc, a każde dziecko dobrą opiekę i ciekawą propozycję zajęć.
Tak się dzieje dzięki temu, że nauczyciele pomimo młodego wieku
chętnie poszukują nowych metod i rozwiązań, doskonalą swoje
kompetencje, uczestnicząc w warsztatach, konferencjach, podej-
mując kolejne formy doskonalenia zawodowego.  Atutem naszej
kadry jest praca w zespole, każdego tygodnia odbywają się spot-
kania i konsultacje związane z realizacją indywidualnych progra-
mów edukacyjno – terapeutycznych i wczesnego wspomagania
rozwoju. Na bieżąco omawiane problemy pozwalają na rzetelne
monitorowanie postępów dziecka i rozwoju placówki. 

Współdziałanie i współpraca ze środowiskiem.
Na sukces w pracy z dzieckiem składa się bardzo wiele rzeczy i wielu
ludzi. Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Iławie pozwala nam zaoferować szerszą pomoc nie tylko dzie-
ciom, ale także rodzicom, którzy często borykają się z wieloma pro-
blemami. Nie boimy się korzystać z doświadczenia innych, dzięki
otwartości Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie wiodącej
w naszym województwie w zakresie pracy z dzieckiem niepełnos-
prawnym, nasi nauczyciele mogą konsultować wprowadzane formy
i metody terapii. Dobra współpraca z Ośrodkami Pomocy Spo-
łecznej pozwala na objęcie wielu potrzebujących rodzin i dzieci do-
żywianiem, pomocą w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego.
Bardzo cieszy nas współpraca z samorządami, dzięki ich przychyl-
ności możemy zapewnić dzieciom dowóz do przedszkola i szkoły.
Cieszy nas życzliwość rodziców i nauczycieli związanych z sąsiadu-
jącym Zespołem Szkół, którzy pamiętają o nas, organizując dla
dzieciom imprezy i przygotowując zaskakujące niespodzianki.
Dzięki przychylności Miejskiej Biblioteki w Iławie i jej czytelników
dzieci wzbogaciły się o fantastyczny księgozbiór i wiele atrakcyjnych
zabawek. 

Plany i zamierzenia.
Już niedługo dzięki inicjatywie Lokalnej Grupy Działania powstanie
przy przedszkolu i szkole nowoczesny plac zabaw. Dla zapewnienia
dzieciom bardziej komfortowych warunków w najbliższym czasie zo-
stanie zakupiony autobus do przewozu dzieci i młodzieży. Planowany
w dalszej perspektywie remont i modernizacja budynku internatu po-
zwolą na stworzenie warunków do przyjęcia kolejnych dzieci i zapew-
nienia im możliwości korzystania z opieki całodobowej internatu.
Rozpoczęcie modernizacji ścieżek i chodników otaczających budynek
szkoły i przedszkola oraz planowana rewitalizacja parku i stworzenie
ogrodu doświadczeń sprawią, że rodzice i dzieci znajdą u nas wszystko,
czego szukają. Naszym priorytetem jest stworzenie miejsca do wszech-
stronnej rehabilitacji i terapii, poza systematycznym doposażaniem pla-
cówki w specjalistyczny sprzęt i programy, podejmujemy działania
mające na celu stworzenie zaplecza do hipoterapii dzieci i młodzieży.

STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE
Inicjatywa powołania do życia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kisielicach w powiecie iławskim należała do Zarządu Powiatu.
Od pomysłu do czynu upłynęło zaledwie kilka miesięcy i już we wrześniu 2011 r. SOSW rozpoczął swoją działalność. 
Korzystają z niego niepełnosprawne dzieci i ich rodzice. Na początek w bardzo skromnych warunkach, ale z ambitnymi planami.

OŚRODEK SPECJALNY JEST CHLUBĄ POWIATU

Ośrodek wspiera 19 wolontariuszy 
ze szkoły średniej w Kisielicach


