
Informacja o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Janusza 

Korczaka we Wschowie - tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR) 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka we 

Wschowie  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka we 

Wschowie, czyli po prostu Ośrodek, znajduje się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 

25 we Wschowie.  

Ośrodek prowadzi swoją działalność w 3 budynkach:  

1. Przedszkole Specjalne numer 6 Kraina Tęczy  

 



 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna numer 4 przy ulicy Reymonta  

 

3. Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Przysposabiająca do Pracy  



 

 

Za pracę Ośrodka odpowiedzialny jest Dyrektor. 

Dyrektorem Ośrodka we Wschowie jest Pani Lucyna Kowalczykowska.  

Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 

15.00.  

W sobotę i w niedzielę Ośrodek jest zamknięty. 

Kontakt z Ośrodkiem we Wschowie  

Wszystkie potrzebne informacje uzyskasz w sekretariacie lub pod numerem 

telefonu 65 547 69 22.  



Możesz także napisać e-mail na adres: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl  

Ośrodek przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

sekretariatu.  

Dostępność budynku  

1) Przedszkole Specjalne nr 6 „Kraina Tęczy”  

Budynek posiada 4 wejścia.  

3 wejścia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Drzwi do wejścia głównego znajdują się od strony parkingu (zdjęcie po lewej).  

Dojście do wejścia głównego jest szerokie i wykonane z kostki brukowej. 

Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień. Nie został on oznaczony 

kontrastowo. Przy wejściu nie ma poręczy ani podjazdu.  

Szklane elementy drzwi nie zostały oznaczone pasmami kontrastowymi.   

Drugie wejście (zdjęcie po prawej) nie posiada barier architektonicznych. Drzwi 

są szerokie. Szklane elementy drzwi nie zostały oznaczone pasmami 

kontrastowymi.   

   



Trzecie wejście zostało wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi 

są szerokie, częściowo przeszklone (zdjęcie po lewej).  

Czwarte wejście posiada podjazd dla wózków. Drzwi są szklane, nie zostały 

oznaczone pasem ostrzegawczym (zdjęcie po prawej).  

   

Dodatkowo z każdej sali przedszkolnej prowadzą drzwi tarasowe na zewnątrz.   

Wyjście to umożliwia dzieciom bezpośredni dostęp do placu zabaw i części 

rekreacyjnej na świeżym powietrzu.  

Szklane elementy drzwi nie zostały oznaczone kontrastowo.  

 



Przed wejściem głównym budynku przedszkola znajduje się duży parking z 

wyznaczonymi miejscami postojowymi. Parking jest utwardzony, wykonany z 

kostki brukowej.  

Na parkingu wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

Zostały one odpowiednio oznakowane znakiem poziomym.  

Miejsca te znajdują się blisko wejścia głównego do przedszkola.  

   
Budynek przedszkola jest w części nowej jest parterowy, a w części starej 

piętrowy.  

Pomieszczenia i korytarze w części nowej zostały odpowiednio dostosowane do 

potrzeb dzieci o różnych potrzebach.  

Sale dydaktyczne oraz pomieszczenia terapeutyczne są przystosowane do 

potrzeb dzieci.  



   

     

W budynku przedszkola na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia 

biurowe i sekretariat Ośrodka. Budynek nie posiada windy.  

Z uwagi na brak windy w budynku przedszkola dostęp do sekretariatu jest 

utrudniony dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  



 

Przy wejściu głównym zamontowano dzwonek oraz domofon z rozpisaną 

numeracja pomieszczeń, do których można zadzwonić. Domofonem można 

skontaktować się z pracownikiem sekretariatu.  

 



2) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4  

Szkoła posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się na środku budynku od 

trony frontu.  

Do wejścia głównego prowadzi furtka. Dojście do drzwi wykonane jest z płyt 

chodnikowych. Wejście poprzedzają betonowe nieoznakowane schody. Przy 

schodach nie ma poręczy ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Drzwi wejściowe są szerokie. Po wejściu znajduje się niewielki przedsionek, za 

którym znajdują się kolejne duże wahadłowe drzwi.  

Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

 
Wejście drugie do Szkoły Podstawowej znajduje się po lewej stronie budynku.  

W wejściu znajduje się szeroki próg, wykonany z płytek z zaznaczoną strukturą 

antypoślizgową. Próg nie został oznaczony kontrastowo.  

Drzwi wejściowe są szerokie. Przy drzwiach zamontowany został domofon 

umożliwiający kontakt z pomieszczeniami wewnątrz budynku.  

Po wejściu znajdują się schody prowadzące na parter budynku. Pierwszy i 

ostatni stopień schodów został oznaczony kontrastowo. Schody wyposażone są 

w poręcz po prawej stronie.  



Budynek nie posiada windy. Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub 

poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości przedostania się 

do pomieszczeń szkoły.  

Budynek szkoły jest piętrowy. Posiada dwa piętra. Sale dydaktyczne oraz 

pomieszczenia mieszkalne znajdują się na pierwszy i drugim piętrze.  

 
Po prawej stronie budynku Szkoły Podstawowej znajduje się nieoznakowany 

parking.  Na teren parkingu należy przejechać przez szeroką bramę otwieraną 

do wewnątrz.  

Parking nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych ani miejsca dla osób 

niepełnosprawnych.  

Powierzchnia parkingu jest nierówna, posiada liczne nierówności i ubytki w 

nawierzchni.  



 

   

3) Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

Budynek Szkoły Branżowej jest piętrowy.  

Posiada 2 wejścia, jedno od frontu, drugie od parkingu. Dojście do wejścia 

głównego jest szerokie i prowadzi od strony ulicy Tadeusza Kościuszki. 

Powierzchnia dojścia jest równa i nie ma barier architektonicznych.  

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.  

Drzwi wejściowe są szerokie. Po wejściu znajdują się schody (6 stopni) 

prowadzące na pierwsze piętro. Schody wykonano z płytek o wyraźnie 



zaznaczonej strukturze antypoślizgowej na krańcach stopni (rowki 

antypoślizgowe).  

Schody nie zostały oznaczone kontrastowo. Schody nie posiadają poręczy.    

    
Drugie wejście do budynku szkoły znajduje się od strony parkingu. Wejście nie 

posiada barier architektonicznych. Drzwi są szerokie.  

Po wejściu do budynku znajduje się szeroki hol, z którego na prawo znajduje się 

winda, a na wprost wejścia schody prowadzące na piętra budynku.  

Winda posiada automatycznie zamykane drzwi. Drzwi windy otwierają się po 

obu stronach. Z uwagi na dostępność windy w obiekcie osoby poruszające się 

na wózkach inwalidzkich mają możliwość przedostania się na pierwsze i drugie 

piętro, gdzie znajduje się gabinet Pani Dyrektor.  



   
Za budynkiem Szkoły Branżowej I Stopnia znajduje się wyznaczony parking. 

Parking jest utwardzony, wykonany z kostki brukowej.  

Na parkingu nie zostały wyznaczone miejsca postojowe. Brak jest miejsca dla 

osoby niepełnosprawnej.  

Na teren parkingu mogą wjechać tylko osoby upoważnione. Wjazd na parking 

odbywa się przez bramę z szeroką furtką. Za bramą, po lewej stronie, znajduje 

się wejście do budynku, przy którym dostępna jest winda.  

  



Jak załatwić sprawę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we 

Wschowie?  

Żeby załatwić sprawę w Ośrodku możesz: 

1. Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka  

Ulica Tadeusza Kościuszki 25 

67-400 Wschowa  

2. Przyjść do Ośrodka i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy. 

3. Przynieść pismo do sekretariatu. 

4. Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy 

sekretariat@sosw.wschowa.com.pl 

5. Zadzwonić pod numer telefonu 65 547 69 22. 

Pracownicy Ośrodka pomogą załatwić Twoją sprawę bez względu na sposób 

kontaktu wybrany przez Ciebie.  

Poinformuj nas o najlepszej dla Ciebie formie komunikowania się dla 

załatwienia Twojej sprawy.  

My dołożymy starań, aby Twoją sprawę załatwić jak najszybciej. 

Pies przewodnik  

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, oczywiście możesz z nim 

przyjść do Ośrodka we Wschowie.  

Czym zajmuje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie?   

1. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. Prowadzi Przedszkole Specjalne nr 6 Kraina Tęczy dla dzieci pełnosprawnych 

intelektualnie z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową, w tym 

z afazją i autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 



umiarkowanym lub znacznym, z także z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi.  

3. Prowadzi Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 

znacznym oraz ze sprzężeniami (zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, 

autyzmem).  

4. Prowadzi Szkołę Przysposabiającą do Pracy dla młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem.  

5. Prowadzi Szkołę Branżową I Stopnia dla młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze 

sprzężeniami, z autyzmem, zespołem Aspergera.  

Oficjalna strona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie  

Oficjalną stroną Ośrodka jest strona Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

we Wschowie   

Ośrodek prowadzi również Biuletyn Informacji Publicznej dostępny pod 

adresem Biuletyn Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego we Wschowie    

 

 
 


